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Jeder Handelnde ist in eine Zeit und für eine Zeit geboren. Damit ist der
Umkreis des für ihn Erreichbaren bestimmt.
Oswald Spengler
Generations are as much a way of repeating the past as of escaping from
it.
Morton Keller
To a sociologist, history is not just one damn thing after another, but one
damn thing instead of another.
W.G. Runciman
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Woord vooraf
Het troepentransportschip M.S. Sloterdijk dat in de zomer van 1947 op weg was naar
Nederlands-Indië, bood de gewone soldaat weinig comfort. Hij sliep met vele anderen
in een ruim onder de zeespiegel waar, in vier lagen boven elkaar, met zeildoek
bespannen rekken als slaapplaats dienst deden. Hij gebruikte zijn maaltijden in
ploegen, staande aan een counter, in een benauwde walm van etenslucht. Voor het
overige was hij aangewezen op een verblijf aan dek waar hij de keuze had tussen
rondwandelen en op de grond zitten.
Ik zat doorgaans op de grond, geleund tegen een opstaande wand, gewapend met
een boek, een werkschrift en een pen. De kazernetijd had mij geleerd dat het militaire
leven grotendeels bestaat uit wachten, en ik had besloten mij niet te vervelen. Omdat
de militaire dienstplicht mij halverwege uit mijn studie had gehaald, gedroeg ik mij
vooralsnog als een student die door omstandigheden buiten zijn wil in een avontuur
is betrokken waaraan hij part noch deel heeft.
Gezien de datering van de notities - 14 juni 1947 - moet het in de Indische Oceaan
zijn geweest dat ik aan het peinzen raakte over een onderwerp dat ik ‘de
maatschappelijke breuk’ noemde en waaraan ik een serie aantekeningen wijdde. Als
halfwas socioloog probeerde ik enige orde te brengen in wat ik mij herinnerde gelezen
te hebben over oorlogen, economische crises en cultuurconflicten. Een week later,
ondergebracht in het tentenkamp Tjideng Baroe nabij het toenmalige Batavia, werkte
ik de krabbels uit tot een primitief mini-essay over wat genoemd zou kunnen worden
het verschijnsel historische discontinuïteit.
Kennelijk liet het onderwerp mij niet los. Inmiddels in Semarang beland, voegde
ik nog twee bladzijden aan de reeks aantekeningen toe, deze keer over een verwant
onderwerp dat in het werkschrift plechtig is omschreven als ‘Het probleem der
generaties’. Een generatie werd gedefinieerd als een groep die als
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belangrijkst en bindend kenmerk gelijkheid in leeftijd kent, bij benadering dan, in
termen van tien tot twintig jaar. Omdat er in een maatschappij meerdere generaties
naast elkaar bestaan, kunnen er door verschil in opvatting en ervaring onderlinge
spanningen en zelfs conflicten ontstaan.
In traditionele maatschappijen, meende ik, zijn dergelijke spanningen beheersbaar.
De verhoudingen tussen de leeftijdsgroepen liggen vast en omdat er weinig sociale
verandering is, zullen die verhoudingen blijven zoals ze zijn.
‘In dynamische maatschappijen is dit alles anders en is het
generatieprobleem bovendien een verschil in geest en opvattingen, dus
een historisch, sociologisch en cultureel verschil. Immers: elke generatie
groeit onder andere omstandigheden op dan de vorige. Zodoende ontstaan
er wrijvingen tussen de generaties(...).’
Zo kwam ik terug op het thema ‘maatschappelijke breuk’. Dit is de kernpassage:
‘In de maatschappelijke breuk treedt dit generatieverschil eerst duidelijk
aan het licht. Dit is immers de laatste consequentie van de dynamiek, de
sprong, de omslag naar een andere toestand. (...) In de maatschappelijke
breuk komen daarom alle maatschappelijke ontwikkelingsproblemen veel
scherper aan het licht dan in een maatschappij-in-evolutie.’
Tot slot noemde ik wat voorbeelden van schokkende gebeurtenissen die tot het
ontstaan van generaties aanleiding hadden gegeven, waaronder de Russische en de
Indonesische Revolutie. Onder de notities staat als datum 1 november 1947 en in
minuscule lettertjes een opdracht aan mijzelf: ‘Dit alles uitwerken’.
Nu ik eindelijk tot die uitwerking ben overgegaan, valt het mij op dat het thema
mij in de tussengelegen halve eeuw nooit helemaal heeft losgelaten. In uiteenlopende
publicaties gebruikte ik de term ‘generatie’ ter aanduiding van verschillen tussen
collectiviteiten die na elkaar optreden. Zelf maakte ik trouwens deel uit van de
zogeheten generatie van ‘jongeren’ in de Nederlandse sociologie, die zich na de
oorlog afzette tegen het establishment in het vak. Voor het colporteren van onze
ideeën zetten we zelfs een
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eigen tijdschrift op poten, het welhaast stereotype voertuig van een generatie-in-verzet.
In 1980 las ik geboeid de magistrale studie van Robert Wohl, The generation of
1914, en begon naar aanleiding daarvan met het verzamelen van materiaal, zonder
tot uitwerking te besluiten. In 1999 viel mij een bundel studies over het thema in
handen: Generatiemix: Leeftijdsgroepen en cultuur, geredigeerd door Hans Righart
en Paul Luykx. Opnieuw raakte ik in de ban van het onderwerp, zozeer zelfs dat ik
na enig aarzelen besloot eindelijk te doen wat ik mijzelf lang geleden had opgedragen:
het thema ‘generaties’ uit te werken.
Zoals het wel vaker gaat, zo ging het ook nu. Wat als een essay was bedoeld,
groeide uit tot een vrij uitvoerige verhandeling. Er bleek over het thema zoveel te
zeggen en er was bovendien zoveel óver geschreven dat aan een volwassen
boekpublicatie niet viel te ontkomen. Een inleiding tot het thema is het zeker niet
geworden. Het blijft een reeks verkenningen, voortgekomen uit mijn fascinatie met
onderwerpen als tijdgebondenheid en tijdsbewustzijn. Het boek verenigt historisch
materiaal en sociologische noties, in de overtuiging dat voor een goed begrip van
deze materie het een zowel als het ander nodig is.
Zo is het uiteindelijk toch een ‘essay’ gebleven in die zin, dat ik mij, niet voor het
eerst overigens, méér heb laten leiden door de bekoring van vergezichten en
samenhangen dan door een streven naar systematische analyse.

Eindnoten:
De motto's bij dit boek zijn ontleend aan:
Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 11 (München 1927) 552.
Morton Keller, ‘Reflections on politics and generations in America’, in: Daedalus, 107 (Fall
1978) 125.
W.G. Runciman, The social animal, (Londen 1998) 11.
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Een rondgang als inleiding
De term ‘generatie’ wordt zo vaak gedachteloos gebruikt dat hij de schijn wekt een
heldere betekenis te bezitten. Niets is minder waar. ‘Generatie’ is de naam van een
familie van begrippen waarvan de leden weliswaar verwanten zijn - alleen al omdat
ze allemaal iets met tijd en tijdsverschillen te maken hebben - maar die hun eigen
weg gaan en nauwelijks onderlinge relaties onderhouden.
Het oudst is de betekenis van afstamming: van ouders als de eerste, kinderen als
de tweede en kleinkinderen als de derde generatie. Uit deze verticale figuur van
stamboom, per familie onderscheiden, zijn horizontale figuren af te leiden: jongeren
en ouderen, als leeftijdscategorieën en als maatschappelijke formaties. Tussen het
microverband en de macrosfeer bestaan allerlei overeenkomsten:1 er kan sprake zijn
van solidariteit, tot uiting komend in een zorgplicht over en weer, er kunnen evenzeer
conflicten ontstaan, losjes aangeduid als de generatiekloof, terwijl de zogeheten
intergenerationele mobiliteit zowel betrekking kan hebben op familiale als op
maatschappelijke beroepserfelijkheid. Een verwante dimensie vormt de overdracht
van taal, kennis, vaardigheden en vermogen van ouderen aan jongeren, vastgelegd
in tradities maar ook in het erfenisconcept dat in vele samenlevingen nauwkeurig is
geregeld en uitgewerkt. Wie het in het groot wil zien, kan aansluiten bij Elias die de
geschiedenis door de eeuwen heen beschouwt als ‘een vele generaties omvattend
leerproces’ dat als zodanig de maatschappelijke vooruitgang verklaart.2
Of jongeren dan wel ouderen het meest op de voorgrond treden, is historisch
bepaald. De grote tijd van de jeugdbeweging ligt achter ons en daarmee het geloofvan
vele jongeren dat zij de plicht hadden de maatschappij te hervormen, zo niet
revolutionair te veranderen. Toen de socioloog en socialistische voorman Willem
Banning in 1958 op zijn leven terugkeek, deed hij dat in de vorm van een boekje dat
de niet geringe titel meekreeg: Terugblik
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op leven en strijd van althans een deel der generatie die idealistisch-jong was aan
het begin der twintigste eeuw, toegelicht aan de ontwikkelingsgang van één hunner.
Ten overvloede, zou men denken, zegt hij in het woord vooraf zich verbonden te
weten met de vorige, de huidige en de komende generatie, opgenomen als hij zich
wist ‘in de levende keten der geslachten’.3 Het is een generationele bevlogenheid die
ons vreemd voorkomt maar die in de koortsachtige eerste helft van de vorige eeuw
meer regel dan uitzondering was. ‘De jongere hunkert naar de daad’, schreef Bannings
medestander Koos Vorrink, ‘de daad, die het leven, ook voor hem persoonlijk, een
zin geeft. Hij verlangt naar de dienst aan het ideaal, waarin hij zijn kracht en moed
kan tonen. Het offer is voor de jongeren een geheimzinnige vreugde’.4 In onze dagen
worden dergelijke geluiden niet meer gehoord en evenmin verwacht. Jongeren - het
woord klinkt al bijna belegen - zijn vooral met hun persoonlijke toekomst bezig. Het
zijn eerder ouderen, ook wel post-actieven genoemd, die generationeel een factor
van gewicht beginnen te vormen, zowel demografisch als economisch en mogelijk
op de duur ook electoraal.
Dat de term ‘generatie’ niettemin voortdurend op jongere leeftijdsgroepen wordt
toegepast, heeft veel te maken met mediahypes en commerciële exploitatie. Er spreekt
gemakzucht uit de losse hantering van de term, een kortademig tijdsbesef dat voor
elk jaar en elk vluchtig verschijnsel een generatie-aanduiding weet te produceren.
De televisie heeft de ‘beeldgeneratie’ geschapen, ook wel de ‘zap- of surfgeneratie’
genoemd, met de pc kwam de ‘internetgeneratie’, zoals de welvaart een
‘verwengeneratie’ voortbracht en enkele jaren geleden een ‘millenniumgeneratie’
werd gesignaleerd. Elke rage in de popmuziek is goed voor een eigen etiket. De
suggestie van ‘vernieuwing’ die de term aankleeft, is zo onweerstaanbaar dat zelfs
consumentenproducten met dit label in de markt worden gezet: cosmetica of
spelcomputers of - zoals ik tegenkwam - fotopapier van Fujicolor.
Ook het gewone spraakgebruik kan zich niet aan de verleidelijkheid van de term
onttrekken. Het is algemeen gebruikelijk bij verwijzingen naar verleden of toekomst
in termen van generaties te spreken. Vroegere generaties, zegt men dan, hebben meer
armoede gekend dan de huidige. Komende generaties zullen
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rekening moeten houden met hogere publieke lasten als gevolg van de vergrijzing
van de bevolking.
Dat is natuurlijk niet onjuist, maar de aanwending van de term generatie voegt
niets toe aan onze kennis. Men had ook kunnen zeggen dat ‘in vroegere tijd’ meer
armoede werd geleden dan vandaag de dag en dat ‘in de komende tijd’ het probleem
van de vergrijzing gaat spelen. Nog beter zou het zijn de bedoelde perioden in jaren
of decennia uit te drukken.
Als Nadine Gordimer een van haar romanpersonages laat zeggen: ‘we belong to
the generation that lays down its burdens on Freud, as our parents were exhorted to
lay down theirs on Jesus’,5 dan is dat een aardige observatie omdat ze een breed
historisch proces aanduidt waarin het vertrouwen in religieuze troost heeft plaats
gemaakt voor een geloof in wetenschappelijk gefundeerde therapieën. Maar de winst
van het gebruik van de term ‘generatie’ is mager, tenzij zou worden aangetoond dat
de oudere generatie, ondanks de veranderde voorkeur, vasthoudt aan het
oorspronkelijke gedragspatroon en zich daardoor vervreemdt van de jonge generatie.
Indien echter de ouders zich inmiddels gedragen als de kinderen, dan wordt weinig
anders beweerd dan dat godsdienst vroeger meer en nu minder functies vervult, wat
we al wisten en waarvoor we het generatiebegrip niet nodig hebben. ‘De tijden
veranderen en wij met hen’: zo gaat het meestal. Generaties zijn in die gevallen niet
meer dan vormloze clusters met een pover ontwikkeld collectief bewustzijn:
zwakstroomgeneraties.
Geprononceerde en duurzame generaties ontstaan pas indien tijdgenoten betrokken
raken bij of getroffen worden door zodanig ingrijpende gebeurtenissen dat zij het
effect ervan langdurig, misschien levenslang ervaren. De Franse historicus Marc
Bloch, die generaties op deze wijze definieert, noemt als voorbeeld zichzelf en zijn
medestudenten die zich beschouwen als de laatsten van de generatie die de
Dreyfus-affaire bewust heeft meegemaakt en de navrante herinneringen eraan
voorgoed meedraagt.6
Omdat de twintigste eeuw vol is geweest van catastrofale gebeurtenissen, is zij
vervuld van generationeel bewustzijn. Het was de eeuw van de Eerste Wereldoorlog
die bij monde van Gertrude Stein en door Hemingway vereeuwigd, een ‘lost
generation’ opleverde.7 Het was ook de eeuw van totalitaire regimes die het leven
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van hele generaties verwoestten. Stefan Zweig begint zijn memoires, geschreven
kort voordat hij zich het leven benam, met de bekentenis dat hij spreekt als
Oostenrijker, jood, schrijver, humanist en pacifist, en daarmee woordvoerder is van
een oneindig zwaar getroffen generatie: ‘unserer einmaligen Generation, die wie
kaum eine im Laufe der Geschichte mit Schicksal beladen war’.8
Maar elke generatie is een deelgeneratie. Dezelfde oorlog die Zweig vernietigde,
kon voor andere schrijvers een inspiratiebron zijn. Het blijkt uit een tweetal curieuze
gesprekken die Harry Mulisch, Jan Blokker en Henk Hofland ten overstaan van een
redacteur van Vrij Nederland in 1978 en 1993 voerden.9 Ze zijn ongeveer even oud
- jaargang 1927 - en spreken namens ‘hun’ generatie. Zowel de voorgaande als de
volgende generaties in het literaire en journalistieke wereldje worden op de
weegschaal gelegd maar ze vallen er tenslotte allemaal af: serieuze concurrenten
ontbreken. Vooral de jongeren moeten het ontgelden: ‘De generatie die na ons komt
(blaast) maar een heel klein nummertje’.
Zoiets komt voor. Boeiender is de verklaring die het drietal voor hun historische
prestatie aanvoert: hun puberteit viel samen met de oorlog. ‘En daar kan niks tegenop’,
heet het in 1978. Vijftien jaar later wordt de stelling verder onderbouwd: ‘Het was
de compactheid van de oorlog. Je telde de uren(...) Het was in zekere zin het
Duizendjarig Rijk (...) De dingen hadden toen een veel grotere intensiteit. Dat heeft
ons tot gevuldere mensen gemaakt in onze kop dan alle generaties na ons’. Met de
verdwijning van deze generatie - de drie heren dus - verdwijnt de laatste verbinding
met de oorlog. ‘En dat is wat Nederland zal veranderen’.
Het zijn frappante observaties. De oorlog verschijnt hier niet als een noodlot maar
als een lot uit de loterij van de geschiedenis. Hij vormt een onvervangbaar literair
en intellectueel kapitaal dat levenslang kan worden geëxploiteerd. Behoren tot een
oorlogsgeneratie bevordert de creativiteit, vooral daarom een interessant geluid omdat
de periode 1940-1945 altijd wordt gezien vanuit het verzets- en collaboratie- dan
wel slachtofferperspectief.
Maar ook de daders dragen hun verleden mee en vormen in die zin een generatie.
De schrijver en schilder Armando heeft in zijn Berlijnse jaren een schat aan kleine
relicten uit de nazitijd verza-
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meld, minuscule aanwijzingen zoals een gezegde, een anekdote, soms een enkel
gebaar, waarbij hij vragen stelt:
‘Zoals op een weemoedige namiddag in een Kaffeehaus: de pianist en
violist staan met de ober te praten, drie heren op leeftijd. De violist legt
even zijn hand op de schouder van de ober. Kameraden? Wie waren deze
drie? Waar waren ze?’10
Ik herken dit. Als ik kennis maak met een mannelijke leeftijdgenoot en we raken
min of meer vertrouwelijk aan het praten, dan komt vroeg of laat het moment dat
een van ons de simpele vraag stelt: ‘Ook in Indië geweest?’ Een bevestigend antwoord
opent een wereld van herinneringen en emoties en schept op slag een gevoel van
verbondenheid. De openhartigheid kan bijzonder ver gaan. Krasse verhalen, zelfs
over moord en doodslag, worden onbevangen uitgewisseld en becommentarieerd.
Het gesprek is gelardeerd met een soort van veteranen-steno, onbegrijpelijk voor
buitenstaanders maar voor ons geladen met associaties: Hueting, TNI, IVG, HAMOT,
SQ-lijn, tentara soesoe, tjotten en tempatjes.
Huiselijker zijn voor velen die ‘erbij waren’ de herinneringen aan de gebeurtenissen
van ‘1968’. Zij maken deel uit van een van de weinige generaties die sinds jaar en
dag de belangstelling hebben van de media en het sociologisch-historisch onderzoek.
Interessant is de vraag hoe die ervaringen hun verdere levensloop hebben beïnvloed.
Voor veel huidige jongeren heeft deze ‘protestgeneratie’ verraad gepleegd door zich
in politiek en bestuur een monopoliepositie te verschaffen. Ze zouden kunnen
verwijzen naar de klassieke these van Robert Michels dat de revolutionairen van
vandaag de reactionairen van morgen plegen te zijn, maar ze hadden het ook bij
Friedrich Hebbel kunnen lezen die al in 1857 terloops noteerde: ‘Es gibt Leute, die
heute Sozialisten und Rebellen sind und morgen Verwaltungsräte. Die sind
Personifikationen der Seelenwanderung’.11
Dat is aardig gezegd maar het legt wel een bom onder het begrip generatie. Veel
discussies over dit onderwerp gaan namelijk over de vraag of niet de meeste mensen,
al maken ze diep ingrijpende gebeurtenissen mee dan wel fundamentele veranderingen
in het maatschappelijk bestel, dermate flexibel en realistisch zijn dat zij zich schikken
naar nieuwe situaties en de kansen grijpen

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

20
die deze situaties bieden. Vriendelijker gezegd: mensen zijn doorgaans in staat en
bereid te leren uit ervaring en geneigd hun gedrag te corrigeren overeenkomstig
nieuwe inzichten en mogelijkheden. Zo gezien, zullen de verschillen tussen de
opeenvolgende generaties zelden abrupt zijn, veeleer geleidelijk. De discontinuïteit
die de klassieke generatietheorie veronderstelt, zou wel eens zeer betrekkelijk kunnen
zijn.12
Gezien het voorgaande, valt het niet te verbazen dat onderzoekers die zich
voornemen het generatieprobleem systematisch in kaart te brengen, hun taak enigszins
zuchtend opnemen. François Mentré, die er in 1920 een zeer omvangrijke studie aan
wijdde, begint zijn boek met de vaststelling: ‘L'idée de génération n'est pas une idée
simple’.13 Zijn landgenote Claudine Attias-Donfut, die driekwart eeuw later een
nieuwe omvattende poging onderneemt, wijst bij de aanvang meteen op de vele
manieren waarop de term generatie wordt gebruikt en concludeert al in de eerste
alinea dat het om een begrip gaat dat zwaar geladen is met betekenissen - ‘lourdement
chargée de sens’ - maar toch vaag blijft.14 Het is een geluid dat uit de literatuur telkens
weer opklinkt.
Het heeft de Nederlandse onderzoekers niet ontmoedigd. Juist in de laatste jaren
wordt er in ons land veel over generaties geschreven en is er zelfs gesproken van
‘een renaissance van het generatie-onderzoek’.15 Sociologen en demografen hebben
het voortouw genomen, politicologen tonen zich geïnteresseerd en historici volgen
op enige afstand. Werd de Nederlandse samenleving een eeuw geleden vaak in termen
van sociale klassen bestudeerd en naderhand volgens de indeling naar zuilen,
momenteel heeft het onderscheid naar generaties in wetenschapsland de nodige
populariteit verworven.16
Toch is er ook veel kritiek. De term wekt irritatie en weerstand, niet zelden bij
spraakmakende auteurs. De socioloog Bart Tromp spreekt van ‘een journalistiek
begrip, bruikbaar in krant en conversatie, maar onhoudbaar zodra gevraagd wordt
het te preciseren’. De historicus Piet de Rooy acht het begrip wellicht nuttig als
‘sensitizing concept’ maar ook niet veel meer dan dat. De publicist Paul Scheffer
noemt het veelvuldig verwijzen naar generaties ‘een stok om mee te slaan of om mee
te gaan’ en ‘een teken van
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onzelfstandig denken’: ‘Het schuilen en kritiseren in groepsverband is een slechte
gewoonte’.17
Anderen, niet minder bevoegd tot oordelen, zijn over de bruikbaarheid van het
generatiebegrip zonder meer enthousiast. De socioloog Henk Becker, die op dit
terrein in Nederland pionierswerk heeft verricht, kan zich de beoefening van de
hedendaagse Westerse geschiedenis zonder aandacht voor generaties moeilijk
voorstellen.18 Hij wordt bijgevallen door de historici Luyks en Righart:
‘Voor historici is het concept om meer dan één reden interessant: het
kan(...) verdiepend en verhelderend werken bij vraagstukken van
continuïteit en discontinuïteit, problemen van periodisering kortom. En
aangezien de historici zich nu eenmaal beroepshalve bezighouden met de
vraag wat verandert en wat eender blijft, wanneer iets begint en wanneer
het afgelopen is, zou generatie een kernthema voor hen moeten zijn’.19
Misschien zou dat moeten, maar het is zeker niet zo: in de geschiedschrijving is
van generaties zelden sprake. Ook sommige sociaal-wetenschappelijke onderzoekers
tonen zich teleurgesteld over de ongrijpbaarheid van het begrip generatie en storen
zich aan de uiteenlopende betekenissen waarin het wordt aangewend. Zo komt
Hagenaars tot de harde conclusie dat het begrip generatie zelfs niet verwijst naar
‘een eigen entiteit en identiteit’. Hij heeft het over ‘de onzichtbare kleren van de
generaties’.20 Minstens zo dodelijk is zijn stelling dat generatietheorieën weinig
verklarende potentie bezitten en in dit opzicht achterblijven bij klasse- en
statustheorieën. Een ander gaat nog een stap verder en noemt de voorliefde voor
generatie-onderscheidingen een modieuze hebbelijkheid van intellectuelen die geen
oog hebben voor de veel ingrijpender maatschappelijke tegenstellingen inzake klasse,
ras, partij en ideologie. Hij citeert een auteur die van mening is dat ‘belonging to a
generation is one of the lowest forms of solidarity’.21
Daar staan dan weer juichkreten tegenover. Lewis Feuer, die naar eigen zeggen
veertig jaar met dit onderwerp bezig is geweest, noemt het generatieconflict een
universeel historisch thema en
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een drijvende kracht in de geschiedenis, misschien wel belangrijker dan de
klassenstrijd.22 Ortega Y Gasset, die eigenhandig een complete filosofie van het
generationalisme heeft ontworpen, aarzelt niet het generatiebegrip uit te roepen tot
‘de meest belangrijke idee van de historie en om zo te zeggen, de scharnier waardoor
deze haar bewegingen uitvoert’.23
Wie dit te mooi vindt om waar te zijn - of in ieder geval te zweverig om er iets
mee te kunnen beginnen - moet echter weten dat er in Duitsland al een eeuw geleden
tal van bijzonder fraaie studies over allerlei cultuur-historische generaties zijn
verschenen en dat nogal wat Amerikaanse sociaal-wetenschappelijke onderzoekers
nadien de fakkel met het nodige enthousiasme hebben overgenomen, om op hún
manier - concreter en meer empirisch - het generatieprobleem te lijf te gaan. Het kan
dus niet allemaal schuim en as zijn.
Uitgaande van deze bescheiden veronderstelling zullen we nu zelf aan de slag
gaan, vrij van een vooropgesteld oordeel, vrij ook van de neiging voorgangers op dit
gebied op hun woord te geloven. Om te beginnen nemen we een duik in een materie
die ons persoonlijk vertrouwd is en ons op gedachten kan brengen.
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1 Old soldiers never die
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[Inleiding]
We zullen ons door de gebleken weerbarstigheid van het begrip generatie niet laten
ontmoedigen. Daar we in het bijzonder geïnteresseerd zijn in generaties als
historisch-sociologische eenheden, kunnen we vooruitlopend op een nadere analyse,
volstaan met deze eenvoudige werkdefinitie:
een generatie bestaat uit personen van ongeveer dezelfde leeftijd die
gegeven hun historische gesitueerdheid een eigen verhaal hebben te
vertellen. Daar zij hetzelfde verleden delen, zullen zij aan de hand daarvan
een specifiek generatiebesef ontwikkelen. Dit besef zal in het algemeen
pregnanter zijn naarmate de gemeenschappelijke ervaringen een sterker
stempel op de generatie hebben gedrukt. Het blijft dan niet bij tijdgebonden
verhalen en beelden maar er ontstaan specifieke gedragspatronen en
mogelijk sociale formaties die zich langere tijd weten te handhaven, relatief
ongevoelig voor de inmiddels optredende maatschappelijke en culturele
veranderingen.
Gegeven deze omschrijving valt het te verwachten dat oorlogen in hoge mate
generatievormend werken. De gebeurtenissen zijn immers dermate bedreigend en
ontwrichtend en ze raken bovendien zo grote delen van de totale bevolking, dat
degenen die dit hebben meegemaakt hun leven voorgoed zullen indelen naar een
vooroorlogse en een naoorlogse periode.
Een oorlogsgeneratie vormt overigens geen eenheid. In ieder geval moet
onderscheid worden gemaakt tussen militairen en burgers. De eersten zullen in het
algemeen meer gevaar lopen, zwaardere beproevingen ondergaan en hogere offers
brengen. Men mag daarom verwachten - de geschiedenis laat het overvloedig zien
- dat juist veteranen bij uitstek een generatiebewustzijn ontwikkelen en generationale
organisaties in stand houden. De militaire eenheden waartoe ze hebben behoord,
leven vaak als veteranenbonden voort. Extra generatiebevorderend werkt de
betrekkelijk homogene leeftijdsopbouw. Zeker in het geval van dienstplichtlegers
zijn het grotendeels leeftijdgenoten die onder de wapenen komen.
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In de Nederlandse geschiedenis is het slechts één keer voorgekomen dat gedurende
enkele jaren achtereen grote aantallen dienstplichtigen, lichting na lichting, werden
opgeroepen om bij een gewapend conflict te worden ingezet. Het gebeurde in de
naoorlogse jaren bij de uitzending van Nederlandse troepen naar Indië, ter versterking
van het Indisch leger aldaar. Het infanteriebataljon waarvan ik deel uitmaakte, kan
als voorbeeld dienen: het was zeer overwegend uit dezelfde paar jaarklassen
samengesteld.1
Hoewel de voormalige Indië-militairen een sociale categorie vormen die alle
kenmerken van een generatie heeft, worden ze in de literatuur over het
generatievraagstuk nergens genoemd. Toch is het algemeen bekend dat deze veteranen
zich al een halve eeuw met grote vasthoudendheid, met verbetenheid zelfs, aan het
eigen verleden vastklampen. Reden genoeg dus om hun geschiedenis in termen van
generatievorming te onderzoeken. Pas daarna zullen we het generatievraagstuk
systematischer aan de orde stellen. Dit eerste hoofdstuk moet worden gezien als een
terreinverkenning.

Eindnoten:
1 Het zesde infanterieregiment waartoe ik behoorde, zond in de jaren 1946-1948 achtereenvolgens
drie bataljons overzee die in totaal 87 man verloren. Van hen behoorden er 75 tot de lichtingen
1925-1928, onder wie twee officieren; de overige vijf officieren die sneuvelden, waren van de
jaarklassen 1919-1922. Bron: Regimentsblad Ons Bataljon, 24 (15 september 1949).

1 De geboorte van een generatie
Militairen worden op oorlog voorbereid maar of zij bij een oorlog zullen worden
betrokken is onzeker en wie hun vijand zal zijn is niet bij voorbaat vast te stellen.
Ze worden daarom niet gereed gemaakt voor het voeren van een bepaalde oorlog
maar voor deelneming aan oorlogshandelingen in het algemeen. Met de huidige
vredesoperaties is het niet anders gesteld.
De Nederlandse troepen die na de Tweede Wereldoorlog in Indië werden ingezet,
waren op die regel een uitzondering. Afgezien van de oorlogsvrijwilligers die
aanvankelijk bestemd waren voor de eindstrijd tegen Japan en pas na de capitulatie
van dat land naar Indië werden gedirigeerd, werden de militairen die tussen 1946 en
1949 onder de wapenen kwamen, voor het merendeel van de aanvang afbestemd
voor operaties in Indië. Hun bestemming kwam niet alleen tot uiting in hun organisatie
en bewapening,
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maar ook in de wijze waarop ze mentaal op hun taak werden voorbereid.
De unieke bestemming van de troepen leidde tot een unieke inzet. De strijd tegen
de Indonesische Republiek in de jaren 1945-1949 was historisch gezien eenmalig:
een zuiver tijd- en situatiegebonden operatie die per definitie een tijd- en
situatiegebonden militaire ervaring betekende. De betrokken militairen hadden
bijgevolg geen doorsnee-dienstverhalen maar unieke herinneringen aan een uniek
evenement. Hun belevenissen waren onlosmakelijk verbonden met het historische
drama van het einde van het Nederlandse imperium in Azië. Door hun actieve rol in
de afwikkeling van dat drama kregen ze nolens volens een pittige les in
koninkrijksgeschiedenis en een prominente plaats in de historie van het
dekolonisatietijdperk.
Het singuliere karakter van het militaire optreden in Indië, dat als zodanig al
generatievormend was, werd nog versterkt door de werking van een drietal bijzondere
factoren: de uitdrukkelijk morele kwalificatie van de taakopdracht, het geografisch
isolement van de taakuitvoering en de uiteindelijke vergeefsheid van alle inspanningen
en offers. Zoals we zullen zien, droegen deze omstandigheden er krachtig toe bij dat
zich bij deze troepen een pregnant generatiebesef ontwikkelde. Ze gingen overzee
met vage en verspreide verwachtingen maar ze kwamen terug met diep ingeslepen
gemeenschappelijke ervaringen.
Een humanitaire missie - De leden van het bataljon waarmee ik in de vroege zomer
van 1947 naar Indië vertrok, moeten zeer redelijk op de hoogte zijn geweest van de
redenen van hun uitzending. Al twee jaar lang beheerste ‘de Indonesische kwestie’
het maatschappelijk debat. Ondanks twijfel en verzet onder de bevolking, handhaafde
de regering de politiek van voortgezette militaire versterking. In 1947 waren al
tienduizenden overzee gegaan en de stroom zou nog jarenlang aanhouden.
In de kazerne werd het beeld verder aangescherpt. De leestafel in de kantine lag
vol met koloniaal-conservatieve bladen en brochures van het genre ‘Indië in Nood
- Geen Uur te Verliezen’ en de zogeheten ‘lessen in land- en volkenkunde’ waren
doordrenkt van koloniale indoctrinatie. De directe meerderen lieten zich
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evenmin onbetuigd. Mijn compagniescommandant wendde zich schriftelijk tot de
ouders van de soldaten om de voorgenomen troepenuitzending toe te lichten en te
rechtvaardigen. Hij waarschuwde tegen ‘sommige landgenoten, die in het stichten
van wanorde en het maken van verkeerde propaganda eigen voordeel’ zochten en
hij wees op het economisch belang van het behoud van Indië.
In Limburg, waar dit bataljon gelegerd was, spraken burgerlijke en kerkelijke
autoriteiten dezelfde taal. Bij het vertrek naar Indië wees de commissaris van de
koningin op de ‘pacificerende taak’ die in het verschiet lag en benoemde de soldaten
voor die gelegenheid tot ‘vertegenwoordigers van de christelijke beschaving’. De
vicaris-generaal van het bisdom kwalificeerde het komend optreden van de troepen
in Indië als ‘een taak waarin zij aan millioenen rust en orde brengen’. Van de bisschop
zelf was het woord: ‘Weest soldaten van Christus en soldaten van het Vaderland,
aanvaardt alles als Gods H. Wil’.2
Raakte men in Indië buiten het bereik van Vader Bisschop zoals de Roermondse
prelaat steevast werd genoemd, hogere kerkelijke autoriteiten namen zijn plaats in.
Kardinaal De Jong, door het Vaticaan belast met de zielzorg voor de militairen in
Indië, liet na de tweede politionele actie per legerweekblad weten ‘met vreugde en
trots’ van de ‘trouwe plichtsvervulling’ van de troepen te hebben gehoord, bezig als
zij waren met ‘een historische taak en plicht ten opzichte van het millioenenvolk van
Indonesië’.3
De legerleiding bleef uiteraard niet achter. Ter gelegenheid van de eerste actie
richtte generaal Spoor zich tot de troepen met een oproep die retorisch niet zonder
verdiensten was. Dit was de aanvang:
‘Gij rukt niet op om aan dit land den oorlog te brengen, maar om het
de vrede te hergeven. Gij komt niet als veroveraar, maar als bevrijder. Gij
komt niet om te straffen, maar om te beschermen.’
Dit was het slot:
‘Toon, dat Ge beseft wat het beteekent te strijden voor recht en
veiligheid. Het Vaderland en heel de wereld slaan U gade. Dat
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God U moge leiden en beschermen bij het volbrengen van Uw taak!’
Bij de tweede politionele actie werden de argumenten en aansporingen eenvoudig
herhaald: ‘Beseft, dat gij geen krijgsvolk zijt, doch brengers van recht en veiligheid
aan een bevolking, die reeds te lang zuchtte onder terreur en onderdrukking’.4
Hoewel in die tijd - eind 1948 - het aanvankelijk streven naar ‘herstel van rust en
orde’ al geruime tijd was overgegaan in een reguliere oorlog tegen een gevestigde
staat, zullen de Nederlandse militairen zich over strekking en toon van het actiebevel
niet hebben verbaasd. Ze hadden jarenlang niet anders gehoord. Ze werden trouwens
geacht al die tijd met niets anders bezig te zijn. De talloze patrouilles die dagelijks
in Indië werden gelopen, kenden altijd dezelfde stereotype opdracht, in bewoordingen
nauwelijks verschillend: ‘Verkennen en vernietigen vijand; vertrouwen wekken bij
de bevolking’, niet zelden met toevoeging van een derde taak: ‘verdachte personen
arresteren’.
‘Zuivering’ was het sleutelbegrip, en het gold ten aanzien van de top zo goed als
van de basis. De Republikeinse regering diende gezuiverd te worden van
‘onverantwoordelijke elementen’ alvorens er met Nederland politiek zaken konden
worden gedaan. De dorpen dienden gezuiverd te worden van ‘terroristen’ en ‘benden’
zodat de bevolking eindelijk weer rust en welvaart zou kunnen genieten. Met het
afscheppen van het bovendrijvend schuim zouden alle problemen zijn opgelost, voor
het Nederlandse gezag én voor de inheemse bevolking.
Al in 1970 noemden wij in een boek over dit thema het Nederlandse militaire
avontuur in Indië ‘weinig anders dan een kolossale humanitaire missie, helaas,
onvermijdelijk, met geweld gepaard gaande’.5 Inmiddels is deze uitdrukking in een
heel ander verband in Nederland gemeengoed geworden. Nederlandse troepen die
thans aan vredesoperaties deelnemen en als zodanig een ‘humanitaire missie’
vervullen, staan in een traditie die in 1945-1949 in Nederlands-Indië werd gevestigd.
Dit was de leer. Hoe was het leven? Waren de argumenten in de ogen van de militairen
overtuigend en hielden ze stand bij con-
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frontatie met de barre werkelijkheid in de archipel?
Op die vragen is geen eenduidig antwoord te geven, omdat zowel de motivatie
van de troepen als de situatie in Indië in de loop der jaren ingrijpende veranderingen
doormaakten. Er bestond een aanzienlijk verschil tussen de instelling van de
oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) en de later uitgezonden dienstplichtigen; evenzeer liet
de aanvankelijke chaos in Indië zich niet vergelijken met de latere consolidatie van
de politieke en militaire verhoudingen.
De OVW'ers die na de bevrijding van het zuiden van Nederland bij tienduizenden
naar de wervingsbureau's stroomden, hadden geen indoctrinatie nodig. Ze kwamen
spontaan, ongeduldig bijna om eindelijk deel te kunnen nemen aan de aflopende
Tweede Wereldoorlog, was het niet in Europa dan toch in Azië. Te laat voor de strijd
tegen Japan, dat inmiddels had gecapituleerd, werden zij naar Indië gestuurd om daar
korte metten te maken met de uitwerking van wat genoemd werd ‘het Japanse gif’
op de inheemse samenleving en politiek. Was de Indonesische Republiek niet een
Japans maaksel en had de Japanse bezetting dus niet een verderfelijke erfenis
achtergelaten waarmee alsnog diende te worden afgerekend? En lag het daarom niet
voor de hand Soekarno te beschouwen - en te behandelen - als de Indonesische
pendant van de Nederlandse Mussert?6
Daar kwam bij dat in datzelfde najaar van 1945 de Indonesische revolutie met
verwoestend geweld over de archipel trok en duizenden slachtoffers eiste, in het
bijzonder onder de Nederlandse en Chinese burgerbevolking. Niemand kon ontkennen
dat militairen, geallieerde én Nederlandse, die aan deze chaos een einde probeerden
te maken, zonder meer goed werk deden. De OVW'ers - de mannen van het eerste uur
- behoefden zich niet te rechtvaardigen.
Nog geen jaar later was de toestand fundamenteel gewijzigd. Uit de ‘Japanse
erfenis’ was een autonome Indonesische republiek ontstaan waarvan de leiders
diplomatieke onderhandelingen met Nederland voerden. De revolutie was uitgewoed
en tussen partijen waren bestandslijnen ontstaan, die geëerbiedigd dienden te worden.
In de beeldvorming werd weliswaar vastgehouden aan het voortbestaan van een
wijdverbreid Indonesisch extremisme en terrorisme, maar gegeven de geleidelijke
opbouw van een
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geregeld Indonesisch leger kreeg deze voorstelling van zaken het karakter van
oorlogspropaganda.
Inmiddels was in het moederland het enthousiasme voor het overzeese avontuur
aan het tanen. Al in 1946 kwam het tot openlijke protesten tegen de uitzending van
de troepen, precies in de periode dat de regering genoodzaakt werd een beroep te
gaan doen op dienstplichtigen, die nu eenmaal minder gemotiveerd waren. Reeds bij
de eerste divisie dienstplichtigen die werd uitgezonden, kwamen aanzienlijke aantallen
militairen niet (tijdig) van inschepingsverlof terug; bij één bataljon ging het om 30
procentvan de sterkte.7 Het zou spoedig vast gebruik worden de treinen naar de havens
door militaire politie te laten begeleiden.
Wie nu verwacht dat deze dienstplichtigen, die sinds 1947 de meerderheid van de
Nederlandse troepensterkte in Indië vormdén, zich op grond van hun ervaringen te
velde losmaakten van de stereotypen die zij hadden meegekregen, vergist zich. Hun
interpretatie van de situatie ter plaatse spoort tot in details met de officiële ideologie.
Voor deze stelling zijn harde bewijzen aanwezig. In opdracht van het partijbestuur
onderhield het PvdA-kamerlid Evert Vermeer in de periode van mei 1947 tot mei
1950 schriftelijk contact met partijleden die in Indië dienden; in totaal bereikte hij
ongeveer 1500 man. Uit een analyse van dit brievenmateriaal blijkt duidelijk dat
zelfs deze bewuste sociaal-democraten hun eigen taak en de aard van de tegenstander
geheel overeenkomstig het officiële beeld beoordeelden: er heerst chaos, onrust en
rechteloosheid, veroorzaakt door extremisten en rampokkers die de goedwillende
bevolking terroriseren; de Republiek is incompetent en onbetrouwbaar, zodat de
Nederlandse militaire acties, tot en met de bezetting van Djokja, een goede zaak
zijn.8
Aan de conclusie valt niet te ontkomen: de oorspronkelijke idee van de ‘humanitaire
missie’ van de Nederlandse troepen in Indië heeft zich destijds breed gehandhaafd.
Het is onwaarschijnlijk dat dit geheel kan worden verklaard uit absorptie van het
aangeboden officiële interpretatieschema. Er moeten andere factoren in het spel zijn
geweest. Een daarvan is het isolement waarin de troepen in Indië kwamen te verkeren.
Ze werden, populair uitgedrukt, door ‘Indië’ ingepakt.
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Indisch isolement - Hoewel mijn Limburgs bataljon gedurende de trainingsperiode
in de Maastrichtse kazerne warm gekoesterd werd door een actiefthuisfront, zorgzame
compagniescommandanten en een toegewijde aalmoezenier, drong de robuuste en
rauwe werkelijkheid van het Indische strijdtoneel bij tijd en wijle toch tot de
manschappen door. Soms werd voor het front van de troep een korte lijst van namen
van gesneuvelden opgelezen, wat overigens weinig indruk maakte want zoals bekend
gelooft elke soldaat dat het lot alleen anderen kan treffen. Meer indruk maakten de
opvattingen van een KNIL-sergeant die als ervaringsdeskundige met voorlichting was
belast. Hij maakte ons onomwonden duidelijk dat blanken nodig zijn om Indië te
besturen daar ‘inlanders’ daartoe niet in staat zijn. Verder waarschuwde hij tegen de
omgang met inlandse vrouwen die naar zijn bevindingen ‘voor 90 procent door en
door rot waren’.
Aan boord van het troepentransportschip werd deze waarschuwing aangescherpt.
In een gestencilde mededeling van de officier van gezondheid werd omgang met
vrouwen afgeraden:
‘Vertrouw niet op de afgestempelde kaarten van prostituées of andere
lichte vrouwen, want al is het stempel van de dag zelve, je kent je
voorganger niet. Bovendien is van buiten niet te zien, wat van binnen rot
is, ook al denk je er al heel wat van af te weten.’
Het was voor iedereen duidelijk dat we ons met iedere schroefwenteling van het
schip verder verwijderden van de veilige Hollandse wereld en een vreemd land
tegemoet gingen, vol onzekerheden en gevaren. Voor de generatie van kort na de
oorlog lag Indië nog astronomisch ver weg. Wie zich er heen begaf, werd afgesneden
van het oude bestaan en opgenomen in - bijna opgeslokt door - een exotische wereld
waar alles anders was en niets vertrouwd aandeed: de natuur en het klimaat, de
bewoners en de taal, de woonwijze en de voedingsgewoonten.
De onzekerheid werd versterkt door de overal heersende sfeer van fysieke dreiging.
De instructiefilms over de recente oorlog in de Stille Oceaan die we in de kazerne
hadden gezien, kregen pas emotionele lading toen we KNIL-militairen over hun eigen
ervaringen in Indië hoorden vertellen. De abstracte discussies over de
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‘Indonesische kwestie’ waarmee we in Nederland overvoerd waren, concretiseerden
zich nu in de persoonlijke belevenissen van Indische Nederlanders, met hun verhalen
over moorden en verdwijningen, nog maar enkele jaren geleden gebeurd en in hun
idee voor de toekomst allerminst uit te sluiten. De ‘Jap’ of de ‘Nip’ kreeg evenals
de ‘pelopper’ een gezicht, en dat gezicht was verontrustend.
De Nederlandse militairen hadden op dat alles geen weerwoord. Ze werden
trouwens niet aan het woord gelaten maar stevig bij de hand genomen. Veel
kaderleden, ook hele onderdelen gingen door het scholingsapparaat van het KNIL,
waarbij ze vertrouwd werden gemaakt met de bijzonderheden van het Indische
gevechtsterrein en de gevechtstechnieken van het Indische leger. En ze leerden hoe
om te gaan met en op te treden tegen ‘inlanders’.9
Zo werden de naïeve nieuwelingen uit Nederland - de baroes - geleidelijk maar
onvermijdelijk ‘ingelijfd’ in de traditie en mentaliteit van het Indische leger. Ook in
formele en organisatorische zin bestond tegen die inlijving geen verweer. Het was
vanaf de aanvang tot het einde het KNIL dat alle sleutelposities in handen had, dat de
hoogste rangen bezette, de militaire informatiestromen beheerste en de beste
gevechtseenheden beschikbaar had. Schematisch uitgedrukt, gingen de
dienstplichtigenbataljons, ondanks hun numerieke overwicht, fungeren als de
hulptroepen van het koloniale leger dat overwegend uit beroepsmilitairen was
samengesteld.10
De afhankelijkheid van de Nederlandse onderdelen werd het pijnlijkst gevoeld als
ze de hulp moesten inroepen van KNIL-eenheden omdat ze in hun gebied de toestand
‘uit de hand hadden laten lopen’. Omgekeerd lag het voor de hand dat het KNIL als
een superieur model ging fungeren en dat niet alleen generaal Spoor en Raymond
Westerling maar ook sommige andere troepencommandanten tot cultfiguren
uitgroeiden.11
Het is bij elkaar genoeg om het feit te verklaren dat de troepen uit het moederland
afkomstig, in de loop van de tijd ‘verindischt’ raakten.12 Ze gingen zich ongemerkt
meer en meer identificeren met de strijd van ‘Indië’ tegen de Indonesische Republiek,
waarbij Nederland, als ‘vaderland in de verte’, geen rol van betekenis meer speelde,
tenzij als bron van ergernis.
Die ergernis had meerdere oorzaken. Ze ontstond niet alleen
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uit het vage gevoel verwaarloosd en ondergewaardeerd te worden - ‘het vergeten
leger’ was de term13 - maar vooral ook uit het groeiende besef dat het thuisfront niet
langer gesloten was. Het drong op de buitenposten in flarden door: het eindeloze
partijpolitieke gesteggel over het Indische beleid, de zigzagkoers van de regering in
haar onderhandelingen met de Republiek, het uitblijven van een duidelijk en
betrouwbaar demobilisatieschema en niet in de laatste plaats het drukke gedelibereer,
in de Kamer en in de pers, over in Indië begane oorlogsmisdaden.14
Het was niet zo dat de militairen van gevallen van excessief geweld niet wisten.
Ze hoorden er veelvuldig over, soms stonden ze erbij of namen er zelfs aan deel.
Maar ze oordeelden anders: ze waren betrokken in de ‘vuile oorlog’ die
contra-guerrilla nu eenmaal is, en ze zagen de excessen daarom meestal als
onvermijdelijke, hooguit betreurenswaardige nevengevolgen.
Het was de algemene opinie. Ook de honderden PvdA-leden die in Indië dienden
en met hun kamerlid Vermeer in schriftelijk contact stonden, maakten er weinig
woorden aan vuil. Sterker nog: zij toonden zich dermate verontwaardigd over het
initiatief in 1949 van het PvdA-kamerlid Goedhart de regering over de kwestie van
de militaire excessen te interpelleren, dat Vermeer een sussende rondzendbriefmoest
laten uitgaan. Daarin noemde hij de interpellatie een manier die wellicht zou kunnen
aantonen ‘dat vele verhalen onjuist en overdreven zijn’. Alleen de politieke
tegenstanders van de partij, schreef hij, kunnen menen ‘dat wij de soldaten in de rug
aanvallen’.15
Maar het kwaad was al geschied. Wie met een humanitaire missie wordt belast en
in een bloedig conflict terecht komt, is niet gediend van aantijgingen, zeker niet als
die afkomstig zijn van personen en instanties die voor het hele avontuur uiteindelijk
verantwoordelijk zijn. Daarom zou zich al in de jaren 1945-1949 bij veel militairen
de overtuiging vastzetten dat politici niet te vertrouwen zijn en dat linkse politici niet
deugen. De beweging naar de rechterkant van het politieke spectrum was begonnen.
Het onbegrijpelijke debâcle - Mei 1949 was voor de Nederlandse troepen een
catastrofale maand. Verwikkeld in gevechten die door generaal Spoor werden
gekarakteriseerd als de ‘laatste phase in
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de actie tegen het verzetswezen’16, werden ze overvallen door het bericht dat de
Nederlandse regering bezig was de politieke en een deel van de militaire winst aan
de Republiek weg te geven. Het Van Roijen-Roem-akkoord voorzag onder meer in
de militaire ontruiming van het Javaanse hartland, de residentie Djokjakarta, en op
termijn in de terugkeer van de geïnterneerde Indonesische leiders naar hun hoofdstad.
In reactie op deze voornemens bood de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon
Beel op 7 mei zijn ontslag aan. Spoor, die eveneens ontslag had overwogen, besloot
te blijven maar overleed nog dezelfde maand aan een hartaanval. Zijn troepen bleven
verweesd achter.
Een goed halfjaar eerder had alles er uitermate rooskleurig uitgezien. Na eindeloos
talmen was besloten tot een tweede politionele actie, die moest leiden tot de definitieve
liquidatie van de Indonesische Republiek. Voor de Nederlandse militairen gloorde
na jaren het demobilisatieperspectief: ‘naar Djokja en dan naar huis’. De actie leek
bovendien een imposant succes. Djokja werd in een ommezien bezet, de voornaamste
Indonesische leiders werden gevangen genomen en in de weken daarna kwamen alle
grote steden en verbindingswegen op Java en deels op Sumatra in Nederlandse
handen. De zuivering van het immense platteland verliep weliswaar langzaam maar
in mei 1949 achtten vele militairen de zaak nog allerminst verloren.
De eindfase was een triomf geweest voor de ‘Indische’ politiek. Het waren Spoor
en Beel die eendrachtig het initiatiefnaar zich toe hadden getrokken. Eindelijk was
het ‘Batavia’ gelukt ‘Den Haag’ te overtuigen en het roer in handen te nemen. Dat
de eindafrekening met de Republiek politiek en militair een misrekening bleek, bleef
voor de troepen te velde verborgen en het werd door de troepencommandanten
trouwens vierkant ontkend. Bij ‘de troep’ bestond hooguit het gevoel dat het allemaal
moeizamer verliep dan was verwacht en dat er in vele gebieden gedweild werd met
de kraan open. Maar gedweild wérd er, tot op de laatste dag vóór het staakt het vuren
medio augustus 1949.17
Het politieke akkoord tussen Nederland en de Republiek kwam daarom
psychologisch gezien te vroeg. In mei 1949 waren nog niet alle kaarten uitgespeeld;
de beslissing over de militaire
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afloop was nog ongewis. Het voortijdige, in ieder geval ontijdige ingrijpen van de
regering in de gang van zaken op het Indische krijgstoneel kreeg daardoor twee
ernstige - zij het onbedoelde - consequenties: de Nederlandse troepen en hun Indische
commandanten in de eerste plaats, voelden zich niet verslagen en ze konden bovendien
volhouden dat ze hadden kunnen winnen.
Het eerste standpunt is niet beter verwoord dan in de dagorder waarmee de
commandant van de T-Brigade in Midden-Java zijn troepen voorbereidde op de
komende ontruiming van Djokjakarta. De kernpassages uit dit summiere document
zeggen alles:
‘Binnen afzienbare tijd zult gij het gewest Djokjakarta moeten verlaten.
De ontruiming van deze gebieden geschiedt op last van de Nederlandse
Regering en niet omdat gij daartoe wordt gedwongen door tegen U gerichte
vijandelijke handelingen. Gij zijt militair en moreel ongeslagen.’
En na een oproep tot zelfbeheersing, ook bij de bezetting getoond:
‘Wij hebben Djokja roemrijk bezet, wij zullen deze streek onbesmet
ontruimen!’18
In deze stellingname lag in zekere zin het tweede punt besloten: zonder Haagse
interventie hadden de troepen de acties succesvol kunnen afronden. De algehele
‘pacificatie’ had kunnen slagen. Te bewijzen is dat uiteraard niet, maar zuiver militair
gezien was een uiteindelijk Nederlands succes niet volstrekt imaginair.19 In ieder
geval was de militaire leiding geneigd dit te geloven, en wat belangrijker is: het valt
nooit meer aan te tonen dat zij in dit opzicht ongelijk had.
Beide stellingen wezen in dezelfde richting: naar Den Haag, naar de politiek.
Zonder zich te verdiepen in de redenen waarom de Nederlandse regering niet langer
heil zag in een langdurig voortgezette militaire krachtsinspanning, kreeg ‘de politiek’
exclusief de rol van zondebok toegewezen. Het is dan ook niet te veel gezegd dat in
de maand mei van 1949 een soort van dolkstootlegende ontstond die zich later, onder
meer in de jaren vijftig, door het Veteranenlegioen liet exploiteren.20
Aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Lovink die Beel
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opvolgde en aan legercommandant Buurman van Vreeden die in Spoors plaats trad,
viel de onmogelijke taak toe de militairen te overtuigen van de juistheid van de
Haagse politiek. Ze deden hun best maar ze zullen niet zijn begrepen, te meer niet
omdat in hetzelfde nummer van de legerkrant waarin zij hun roerende radiotoespraken
lieten afdrukken - ‘Thans het oog op de toekomst’ en ‘Elkander de hand gereikt’ een sobere lijst van namen was opgenomen: de 27 militairen die in de week van 3
tot en met 9 juli waren gesneuveld.21
In plaats van zich naar buiten open te stellen, viel men nog sterker dan voorheen
op zichzelf terug. Men koos eigen helden uit eigen rangen: legercommandant Spoor,
mede door zijn vroege dood voorgoed gecanoniseerd, en kapitein Westerling die de
ontgoochelde militairen het genoegen schonk in januari 1950 een aanval te doen op
het Republikeinse garnizoen van Bandoeng en daarmee voor de laatste keer de indruk
vestigde dat ‘wij’ superieur waren aan de Indonesische troepen. De onterechte
bewondering die hij er bij veel Nederlandse veteranen mee verwierf, zou tot zijn
dood standhouden.22
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2 De eenzame reis door de tijd
Merkwaardigerwijs belichamen generaties zowel discontinuïteit als continuïteit:
strikt tijdgebonden ervaringen scheppen een collectieve identiteit die zich over een
langere periode handhaaft. De generatiegenoten zijn geïmpregneerd geraakt met
opvattingen die zij, doorgaans in hun meest gevoelige jaren, hebben opgedaan
waardoor zij in zekere mate ongevoelig worden voor latere indrukken. Zij dragen
een stempel dat door de stroom van de tijd niet meer wordt uitgewist.
Zo luidt de orthodoxe generatietheorie. Critici stellen daartegenover dat dit een
irreële voorstelling van zaken is. Mensen veranderen als hun omgeving verandert:
ze passen zich aan omdat ze zich niet willen isoleren en omdat ze hun belangen in
het oog houden. Wat zij in hun ontvankelijke jaren hebben geleerd, laat hun
leervermogen op latere leeftijd intact. Ergo: generaties heb-
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ben niet het eeuwige leven maar zijn sterfelijk of tenminste kwetsbaar.
Wie zich met de lotgevallen van een bepaalde generatie bezighoudt doet er goed
aan beide standpunten serieus te nemen. Het hangt immers van allerlei empirische
factoren af of een generatie een lang dan wel een kort leven beschoren is. Schokkende
of vluchtige ervaringen, aangrijpende of oppervlakkige indrukken, de mate van
generationele homogeniteit, solidariteit en organisatie - het maakt allemaal een
levensgroot verschil. Bovendien kunnen de nieuwe uitdagingen waarmee de generatie
in de loop van haar bestaan wordt geconfronteerd, zowel een ontmoedigende als een
provocerende en versterkende werking hebben.
Keren we terug naar de gedemobiliseerde Indië-militairen, dan valt moeilijk te
ontkomen aan de indruk dat hun voortbestaan als veteranengeneratie niet lang kon
duren. Aan de ene kant gingen zij op in de burgermaatschappij en verloren ze - anders
dan de gerepatrieerde beroepsmilitairen - het contact met het militaire bedrijf; aan
de andere kant zagen zij zich door de liquidatie van ‘Indië’, in dienst waarvan zij
waren gesteld, voorgoed afgesneden van hun verleden.
De ontvangende samenleving bracht voor hun belevenissen weinig interesse op.
Men had het einde van het Indische drama met enige gelatenheid aanvaard en ging
over tot de orde van de dag. Indië was voor de meerderheid van de Nederlanders
altijd een ver-van-mijn-bedshow geweest en was het ook na de oorlog gebleven. Nu
‘onze jongens’ terug waren, kon het boek worden gesloten.23
De overheid zag het niet anders. De demobilisatie werd redelijk efficiënt
afgewikkeld. In materieel opzicht kregen de oud-strijders een fatsoenlijke zij het
sobere behandeling,24 maar daarmee was het dan ook bekeken. Zoals zoveel andere
groepen die na de oorlog naar Nederland terugkeerden, werden ze benaderd als een
administratieve categorie die na registratie, een paar honderd gulden in contanten en
wat distributiebonnen, geacht werd gewoon weer aan het werk te gaan. Anders dan
in de omringende landen troffen de gedemobiliseerde militairen geen
veteranenbeweging aan waarin zij hun plaats hadden kunnen vinden. Er bestonden
enkele bonden, zoals die van militaire oorlogsslachtoffers en
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van (oud-) Stoottroepers, maar voor het overige misten de Indië-veteranen zowel
voorgangers als voorbeelden. Dat niettemin al in 1951 het roemruchte Veteranen
Legioen Nederland werd gesticht, is daarmee niet in tegenspraak: niet de afgezwaaide
Nederlandse dienstplichtigen namen daartoe het initiatiefmaar de verbitterde
beroepsmensen van het Indische leger. In hun ogen was de strijd om ‘Indië’ nog niet
beëindigd. Uit Indonesië verdreven, zouden ze, met andere middelen, hun offensief
van uit Nederland voortzetten.
Veteranenactivisme als naspel - Soldaten die uit een oorlog terugkeren, hebben geen
goede naam. Ze heten ontworteld te zijn en gewelddadig, gedesillusioneerd en
geradicaliseerd. Zeker in het geval van een verloren oorlog kunnen ze ertoe neigen
de politici verantwoordelijk te stellen voor de nederlaag en met de regerende klasse
te willen afrekenen.
Dat de Nederlandse autoriteiten zich over de stemming onder de terugkerende
massa Indië-gangers werkelijk bezorgd hebben gemaakt, is niet waarschijnlijk. Men
wist van de diepe ontevredenheid in de troep over de steeds maar weer uitgestelde
demobilisatie en men kon met reden verwachten dat het abandonneren van Indië
slecht zou vallen bij degenen die er hun leven voor hadden gewaagd, maar men zal
niet in revolutionaire woelingen hebben geloofd. Toch werd er wel aan gedacht. Op
een demobilisatie-studiedag in 1947 gaf een staflid van de Psychologische Dienst
van de Koninklijke Landmacht bij wijze van vingeroefening een overzicht van alle
acties, stakingen en revolutionaire bewegingen tussen 1919 en 1946 waarbij veteranen
in een reeks van landen betrokken waren geweest.25 Achter de schermen herinnerde
de directeur van het demobilisatieprogramma van de landmacht einde 1948 zijn
minister ‘aan de opmars van Mussolini naar Rome, met behulp van oud-strijders,
aan Hitler die zich omringde met ontevreden oud-strijders-werklozen’, ter
ondersteuning van zijn pleidooi voor een goede opvang van de komende stroom
Indië-militairen.26 Hij had ook, minder alarmistisch, kunnen wijzen op de ernstige
ongeregeldheden die bijvoorbeeld de Amerikaanse veteranen na de Eerste
Wereldoorlog in eigen land uitlokten.27
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In Nederland zou zich niets van dit alles voordoen. Er waren opwindende momenten
toen generaals openlijk zeer omstreden uitspraken deden en een ogenblik circuleerden
er zelfs geruchten over het voornemen van een militaire staatsgreep, maar verder
dan tot verhitte gesprekken aan de borreltafel is het nooit gekomen.28
Toch was er in de jaren vijftig wel degelijk in brede kring sprake van een omzien
in wrok, met name onder de leden van het voormalige koloniale leger. Het KNIL werd
al medio 1950 zonder veel omslag opgeheven en wie voor overgang naar het
Nederlandse leger koos, werd niet bepaald met open armen ontvangen. De regering
deed bovendien weinig om de pijn te verzachten: het was voor het KNIL-personeel
een kwestie van slikken of stikken. Terecht is opgemerkt dat het Indische leger in
het dekolonisatieproces het kind van de rekening werd.29
En zo gebeurde wat viel te verwachten: hetzelfde KNIL dat in de jaren 1945-1949
de leiding had gehad van de operaties tegen de Republiek, leverde in de jaren daarna
de voormannen van het Veteranen Legioen Nederland. In 1954, bijvoorbeeld, was
het voorzitterschap van het Legioen in handen van een gepensioneerde KNIL-generaal
terwijl in de tienkoppige adviesraad niet minder dan vier KNIL-generaals zitting
hadden.30
De toon van de woordvoerders van het Legioen was dienovereenkomstig militant.
Vooral in de eerste jaren richtten felle verwijten zich tot de politici die ‘achter de
rug’ van de militairen de Indische zaak hadden ‘verraden’.31 Tevens beet men zich
vast in de eis tot handhaving van het Nederlands gezag over Westelijk Nieuw-Guinea,
als laatste bolwerk van het rijk overzee, een streven dat overigens ook bij de bevolking
veel sympathie vond.32
Hoeveel voormalige oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen tot het Legioen
toetraden is niet bekend, maar de daar gebezigde retoriek zal hen zeker hebben
aangesproken: de grieven van het KNIL waren, in verdunde vorm, ook de hunne. Met
hun herinneringen aan het veronderstelde communistische gevaar dat in de
Indonesische Republiek lag verborgen, zullen ze ook het krasse anti-communisme
van het Legioen op prijs hebben gesteld. Niet toevallig gaven nog al wat
Indië-veteranen zich als vrijwilliger op toen in 1950 de Koreaanse oorlog uitbrak.
Ze lieten trouwens
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nog iets anders zien of beter, horen: bij hun vertrek naar het oorlogstoneel zongen
ze ‘Voor Westerling en Vaderland’. Want ook Westerling was niet vergeten. Vooral
onder veteranen telde hij vele bewonderaars. In het midden van de jaren vijftig trok
hij volle zalen, waarbij hij behalve de zaak van de Republiek der Zuid-Molukken en
de Nieuw Guinea-kwestie steevast de strijd tegen het wereldcommunisme aan de
orde stelde. Buiten de zaal eisten betogers zijn berechting.33
Het werd door de regering allemaal met argwaan en afkeer gadegeslagen. Men
hield Westerling scherp in het oog en men stoorde zich aan het feit dat officieren in
actieve dienst in uniform vergaderingen van het Veteranen Legioen bijwoonden.
Ook in de media was het Legioen omstreden, in een mate zelfs dat het soms werd
vergeleken met een oud-strijdersorganisatie als de Duitse Stahlhelm.34
In de latere jaren vijftig ebde de opwinding langzaam weg en met de overdracht
van Nieuw Guinea aan Indonesië in 1962 was de Indische kwestie eindelijk en
definitief ter ziele. De Indië-veteranen, voorzover bij het koloniale naspel betrokken,
hadden voor de tweede keer, nu op Nederlandse bodem, voor een verloren zaak
gestreden. Door zich te verbinden met de verbitterde houwdegens van het KNIL en
met een omstreden figuur als Raymond Westerling hadden ze het maatschappelijke
isolement waarin ze toch al verkeerden, alleen maar bevestigd en verdiept.
In de schaduw van de verzetsgeneratie - De Tweede Wereldoorlog bestond uit twee
gescheiden en verschillende oorlogen: een Europese en een Aziatische. Het Koninkrijk
der Nederlanden was bij beide even intensief betrokken, en wel op een sterk
overeenkomstige wijze: de snelle bezetting door de vijand werd gevolgd door jaren
van harde onderdrukking van de bevolking en tenslotte door een moeizame bevrijding
door toedoen van de bondgenoten.
Van het begin af aan is er in Nederland weinig oog geweest voor deze
overeenkomsten; het ging altijd over de verschillen. De ‘echte’ oorlog, zo luidde het
oordeel, had zich in Europa afgespeeld, die in Indië vond plaats op een zijtoneel. De
Japanse kampen mochten dan onaangename verblijfplaatsen zijn geweest, de Duitse
kampen waren oneindig veel erger. En wat vooral niet ver-
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geten mocht worden: terwijl de Nederlanders hier te lande in hun strijd tegen het
verfoeilijke nationaal-socialisme pal stonden voor menselijkheid en democratie,
vormden de belaagde Nederlanders in Indië de bevoorrechte bovenlaag van een
kolonie, dus van een dubieus politiek systeem; ze deden er om die reden goed aan
zich over hun lot niet te luid te beklagen.
Dit was geen goedkope retoriek maar overheidsbeleid. Kijken we bijvoorbeeld
naar de oorlogsmonumenten in Nederland, de plaatsen dus waar het verleden officieel
wordt herdacht, dan blijken er rond 1980 1.500 monumenten te zijn opgericht ter
herinnering aan de oorlog in ons land tegenover slechts enkele Indische
herdenkingsplaatsen.35 De ongelijke behandeling begon meteen na de oorlog. De zeer
breed samengestelde Nationale Monumenten Commissie (NMC) kwam in 1947 met
de plannen voor negen nationale monumenten waaronder geen enkele gewijd aan de
oorlog in Indië. De voornaamste herdenkingsplaats, het Nationaal Monument op de
Dam, was eveneens uitsluitend op Nederland gericht: de elf urnen zouden gevuld
worden met aarde van executieplaatsen in de elf provincies, en hoewel er druk van
Indische zijde werd uitgeoefend, wenste het betreffende werkcomité van de NMC
geen urn uit Indië te aanvaarden. Pas na veel gesteggel werd besloten tot het plaatsen
van een twaalfde urn, gevuld met aarde van een aantal erebegraafplaatsen in de
archipel.
Hoewel het werkcomité dus door de knieën was gegaan, had het weten te bedingen
dat de as voor de ‘Indonesische urn’ uitsluitend afkomstig zou zijn van slachtoffers
uit de periode 1941-1945. Wie daarna in Indië gewelddadig om het leven was
gekomen, was niet welkom. De opzet lukte echter niet. Daar de urn pas einde 1949
werd gevuld, bevatte zij ook as van gevallenen die in de jaren 1945-1949 op de
erebegraafplaatsen in Indië ter aarde waren besteld. Het feit werd angstvallig
verzwegen. Het deksel van de Indonesische urn die in april 1950 in het voorlopige
Nationaal Monument op de Dam werd geplaatst, vermeldt alleen de jaartallen
1941-1945.36
Heel de jaren vijftig volhardde de regering bij haar herdenkingsbeleid in het negeren
van de Indische gevallenen - precies het decennium dat de veteranen diezelfde regering
luidkeels beschuldigden van grove nalatigheid in de Indië-politiek. De
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tegenstelling kon niet groter zijn. Pas sinds 1961 werd de jaarlijkse herdenking op
de Dam uitgebreid tot ‘allen die sinds mei 1940 voor het vaderland zijn gevallen’,
onder wie dus ook degenen die in Indië het leven lieten.37 Eindelijk waren de doden
symbolisch verenigd.
Niet alleen op het gebied van de herdenkingsmonumenten, ook in de
herinneringsliteratuur gingen de twee oorlogsgeneraties van de aanvang af uiteen.
De periode 1940-1945 kreeg een eigen rijkshistorisch onderzoeksinstituut waar mede door toedoen van de zeer actieve directeur dr. L. de Jong - in grote stijl
generationele geschiedenis werd bedreven: het boekstaven van Nederlands lijden en
strijden gedurende de Duitse bezetting. Een veelbekeken televisieserie en talloze
beschouwingen in de geschreven pers zorgden voor de verspreiding van de historische
resultaten onder een uitermate breed publiek.
Indië kende niets vergelijkbaars. Integendeel: de vroegere interesse voor het
Nederlandse verleden in de gebieden overzee viel na 1950 praktisch weg. De historici
haakten af, het publiek ontbrak. Het verleden van kolonisatie en dekolonisatie, schrijft
Wesseling, was ‘eenvoudig uitgesneden, verdrongen, verdwenen’.38 Toch lieten de
direct betrokkenen bij het einde van Indië zich allerminst onbetuigd. Wat zij
produceerden was echter geen uitgebalanceerde geschiedschrijving maar getuigenisen herinneringsliteratuur in de stricte zin van het woord. Militaire hoofdrolspelers
als admiraal Helfrich en kapitein Westerling kwamen met memoires, talloze militaire
onderdelen met gedenkboeken of bijdragen aan militaire periodieken. Ze waren
meestal samengesteld door de leden van een onderdeel en bepaalden zich in hoofdzaak
tot een feitelijk verslag van de eigen operaties en prestaties, ruimschoots gelardeerd
met anekdotes van het genre dat ook reünistenbijeenkomsten pleegt op te luisteren.
Ze waren steeds mede bedoeld als een eerbetoon aan de gevallenen. Ook dit was
duidelijk een vorm van generationele geschiedschrijving, zij het doorgaans zeer
beperkt van opzet en in hoofdzaak bedoeld voor de oud-leden van de betrokken
eenheid. Het ging veelal om kleine oplagen, in eigen beheer of bij een onbekende
uitgever gepubliceerd.39
Het kolossale oorlogsmonument van De Jong en de zijnen en de vele bescheiden
memoires van de Indië-veteranen komen
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overeen in zoverre ze voldoen aan ‘het verlangen het beleefde te herinneren en
ingepast te zien in een gecondenseerd geheel van oorlogservaringen’.40 Niet
intelllectuele nieuwsgierigheid of wetenschappelijke interesse lag aan de basis, maar
het streven een historisch beeld te ontwerpen dat door lotgenoot en tijdgenoot
moeiteloos zou worden herkend. Bedoeld of onbedoeld kregen deze publicaties de
functie van collectieve zelfbevestiging en morele zelfrechtvaardiging. Maar al was
de strekking dezelfde, de uitkomst en de uitwerking verschilden hemelsbreed. De
Jong plaatste het korte intermezzo van de Duitse bezetting in de lange geschiedenis
van het Nederlandse volk. Hij codificeerde de talloze individuele en groepservaringen
van de oorlogsgeneratie tot een alomvattend normbeeld ten dienste van de publieke
moraal.41 De veteranen volstonden met een meestal onbeholpen registratie van
persoonlijke belevenissen en lokale evenementen, zonder boven hun beperkte en
verregaand gefragmenteerde geschiedbeeld uit te stijgen. En terwijl De Jong zich tot
de hele Nederlandse bevolking richtte en dit ook wist te bereiken, werden de
groepsmemoires van de veteranen doorgaans alleen gelezen door de kameraden van
hun eigen compagnie of bataljon.
Iedere generatie schrijft haar eigen geschiedenis, maar in de onderlinge strijd der
generaties kan de ene de andere verdringen en zelfs wegspelen, zeker indien ze
gelijktijdig op het publieke toneel verschijnen. Dat is wat we hier zien gebeuren.
De oorlogsgeneratie van '40-'45 had in alle opzichten de beste papieren en de beste
kansen. Het verzet tegen de Duitse overheersing werd boven alle lofverheven. De
hele bevolking had die overheersing aan den lijve ondervonden. Wie over die jaren
van leed, verraad en heldendom op bekwame wijze wist te berichten, kon op algemene
en instemmende belangstelling rekenen.
Wat de Indische generatie onder de Japanners had meegemaakt, had zich afgespeeld
in een overzees Verweggistan en wat de Indië-militairen daarna, in de oorlog tegen
Indonesië, hadden gepresteerd en doorgemaakt, onttrok zich al evenzeer aan het oog
van de bevolking in Nederland. Bovendien: terwijl Nederland zich had verzet tegen
het Duitse geweld, hadden de Nederlandse troepen in Indië zich juist met
gewelddadige middelen
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tegen het nationalistische verzet gekeerd. Voor die troepen moest iedere vergelijking
met '40-'45 altijd in hun nadeel uitvallen.
Dus geen monumenten en geen geschiedschrijving maar uitsluitend eigen initiatief
waarvoor buiten de eigen kring geen interesse bestond. Het is typerend dat het Indische
monument voor de gevallenen dat einde jaren tachtig in Roermond werd opgericht,
tot stand kwam door toedoen van een aantal oud-dienstplichtigen.42 Toen pas sloot
de regering zich aan, als was het met tegenzin.
In botsing met de protestgeneratie - De twee oorlogsgeneraties die wij tegenover
elkaar hebben gesteld, hadden niettemin veel gemeenschappelijks. Hun waarden en
normen ontleenden ze aan de vooroorlogse periode, aan een Nederland dat werd
gekenmerkt door soberheid, burgerlijkheid en gezagsgetrouwheid. De Tweede
Wereldoorlog had dit bestel geschokt maar allerminst vernietigd. De politieke partijen
hadden hun machtspositie hernomen en de kerken herbevestigden de publieke moraal.
Zelfs wat vernieuwing leek, wortelde vaak in het verleden: een versterkt patriottisme,
een streven naar meer eenheid, de doorvoering van sociaal-economische ordening,
rooms-rode samenwerking.43 De terminologie is sprekend genoeg: ‘Herrijzend
Nederland’ werd opgeroepen tot ‘Wederopbouw en herstel’ - zoals trouwens ook in
de overzeese gebiedsdelen alles in het teken stond van herstel: van rust en orde, van
vrede en recht.
Het was deze generatie van ‘herstellers’ die in de jaren zestig in botsing kwam
met een jonge generatie van ‘vernieuwers’. In dit generatieconflict, het meest speelse
én het meest venijnige dat in het moderne Nederland is uitgevochten, werd door
jongeren de complete bestaande orde op de korrel genomen: de politieke elites en
hun partijen, de ondernemers en de vakbeweging, de kerken en de publieke moraal,
de universiteiten en de kunsten.
Het oorlogsverleden van de oudere generatie ontsnapte al evenmin aan de
beeldenstorm. Het gevestigde en welhaast onaantastbare imago van vaderlandse
vastberadenheid ging aan stukken. Verleden en heden werden op een geraffineerde
manier gekoppeld: de kritiek op het bestaande gezag werd teruggeprojecteerd op het
oorlogsverleden dat daarmee werd ontluisterd; de preten-
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ties van het verzet in oorlogstijd werden door de jonge generatie toegeëigend in hun
acties tegen contemporaine misstanden of wat daarvoor doorging.44
Anders dan de generatie '40-'45 lijken de Indië-veteranen in het verhaal niet voor
te komen. In de omvangrijke literatuur over de ‘culturele revolutie’ van de jaren
zestig worden ze niet of nauwelijks vermeld. Hun absentie lijkt de indruk te bevestigen
dat ze sinds de late jaren vijftig zijn weggezakt tot een gemarginaliseerde zwijgende
minderheid, zelfs niet waard geattaqueerd te worden. Zijzelf zullen het anders hebben
beleefd. Als oud-militairen uit een tijdperk van law and order zullen ze met
verbijstering kennis hebben genomen van het groeiende anti-militarisme en de acties
en organisaties van rebelse dienstplichtigen. En voorzover de veteranen uit het
Indië-avontuur een diepe weerzin tegen linkse politici hadden overgehouden, moesten
ze ontdekken dat de spraakmakende jonge generatie naar ultra-linkse standpunten
overhelde en zich zelfs nadrukkelijk engageerde met communistische regimes als
die in China, Noord-Vietnam en Cuba.
Het is trouwens niet juist dat ze ongemoeid werden gelaten. Als gevolg van de
sterk negatief geworden herwaardering van het koloniale verleden kwamen ze alsnog
in de vuurlinie terecht. Dat provo's in het midden van de jaren zestig het Van
Heutsz-monument met verf bekladden zal hen mogelijk koud hebben gelaten, maar
het zal de veteranen niet zijn ontgaan dat zij met terugwerkende kracht ingelijfd
dreigden te worden bij het ‘verkeerde verleden’ van Nederland. Het heftige protest
tegen het Amerikaanse geweld in Vietnam liet zich immers maar al te gemakkelijk
vertalen in een aanval op het Nederlandse geweld in het toenmalige Indië.
En zo gebeurde het. De onthulling - door een Indië-veteraan! - van oorlogsmisdaden
door Nederlandse troepen in Indië kwam voor de jonge generatie als een
godsgeschenk. Wie naar munitie zocht om het koloniale verleden te desavoueren,
kreeg die hiermee met handenvol aangereikt. De ‘excessen-affaire’ resulteerde in de
bevestiging en aanscherping van een historisch beeld dat al langer bestond maar nu,
in termen van de dankbaar geleende goed-fout-onderscheiding, tot de hele recente
koloniale geschiedenis kon worden uitgebreid. Nederland had nu zijn
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eigen Vietnam alsook - en dat klonk nog minder prettig - ‘sein
Kriegsverbrecher-Problem’.45
De affaire leidde uiteraard tot buitengewoon emotionele discussies. De paar
televisie-uitzendingen over de kwestie werden beantwoord met een stroom van
welgeteld 841 brieven terwijl daarnaast in de kranten 464 berichten en commentaren
aan de zaak werden gewijd. Ministers en oud-ministers, oud-generaals en
oud-bestuursambtenaren lieten zich horen en de regering voelde zich gedwongen er
op korte termijn een archiefonderzoek aan te wijden dat de Kamer werd aangeboden.46
Toch werd het geen nationaal debat. Veel reacties, de positieve zowel als de
negatieve, waren afkomstig van veteranen. Veel commentaren werden geleverd door
personen die eerder bij het Indische drama betrokken waren geweest. Wat misschien
nog meer zegt: de drie televisie-uitzendingen die de VARA aan het onderwerp wijdde,
weken voor wat betreft kijkdichtheid en waardering niet noemenswaard af van de
‘normale’ Achter het Nieuws-uitzendingen.47 Het laat opnieuw zien dat de
India-veteranen in een maatschappelijk isolement leefden: zelfs de felste openbare
discussies over hun doen en laten beperkten zich in hoofdzaak tot insiders, onder
wie allereerst zijzelf. Van de kant van historici en andere wetenschapsbeoefenaars
bestond voor de zaak geen belangstelling. Het gevolg was dan ook dat een serieuze
reconstructie van de affaire in de context van het dekolonisatieproces achterwege
bleef: ‘het gat in het historisch geheugen werd louter afgedekt, niet gedicht’.48
De veteranen valt weinig te verwijten. Ondanks al hun kritiek was het van hun
kant dat tenminste enkele pogingen werden ondernomen om over de pijnlijke
gebeurtenissen opheldering te verschaffen. Nog in het jaar van het excessendebat 1969 - verschenen er enkele publicaties, deels in romanvorm, terwijl een jaar later
de enige diepergravende studie over ‘ontsporing van geweld’ verscheen. Maar de
storm was toen al lang en breed gaan liggen.49
Veteranen in de aanval - Twintig jaar later stak de storm opnieuw op, deze keer door
toedoen van dr. L. de Jong die in het twaalfde deel van zijn magnum opus het optreden
van het Nederlandse
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leger in Indië op de korrel had genomen. Hoe hoog bij deze ‘tweede excessenaffaire’
de golven gingen, kan worden afgeleid uit het ongehoorde feit dat De Jongs
concept-tekst door een medelezer voortijdig in de openbaarheid werd gebracht en
tot een zó furieus debat leidde dat De Jong, geheel tegen zijn gewoonte, de definitieve
tekst in positieve zin aanpaste. Wat ook een novum was: een criticus kreeg de
gelegenheid in De Jongs werk een ‘alternatieve’ zienswijze toe te voegen.50
De opwinding was niet onbegrijpelijk. De Jong, door veel leken op historisch
gebied gezien als de ontwerper van het ‘officiële’ en ‘definitieve’ geschiedbeeld van
de oorlogsjaren, had in zijn concept-hoofdstuk onder de kop ‘Oorlogsmisdrijven’
een harde aanval gedaan op de Indië-militairen, wier gedrag hij op diverse plaatsen
vergeleek met de wandaden van de Duitsers en de Japanners. In de kranten verschenen
talloze boze brieven, interviews en artikelen; radio en televisie wijdden er
commentaren aan. Een enkeling achtte zich in eer en goede naam aangetast en diende
tegen De Jong een strafklacht in. Onder oud-Indiëgangers werd gekscherend gepleit
voor een derde politionele actie, met als codewoord MADJOMODO (MAak De JOng
MOndDOod). De begrafenis van Westerling, die temidden van het tumult plaatsvond,
liep uit op een publiek protest tegen De Jongs geschiedschrijving.51
Anders dan in 1969 weerden de veteranen zich nu, in 1987, met kracht en anders
dan destijds kregen ze hulp van onverwachte zijde, onder meer van H. Teengs
Gerritsen, vice-voorzitter van de Stichting Samenwerkend Verzet. Ze waren nu ook
beter georganiseerd en opponeerden collectief.52 Ze maakten deel uit van een veel
bredere Indische generatie waarvan de samenstellende groepen rond het midden van
de jaren tachtig in actie waren gekomen: de Indische Nederlanders met hun grieven
tegen de arrogantie van hun nieuwe vaderland, de ex-krijgsgevangenen met hun eisen
aan het adres van de Japanse regering en zo ook de Indië-veteranen met hun nooit
vergeten frustraties.
Het late ‘ontwaken van deze verworpenen’ van de Indische geschiedenis wordt
doorgaans toegeschreven aan de beëindiging van hun werkzame periode waardoor
sluimerende herinneringen in verhevigde mate bovenkwamen en er bovendien tijd
en
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gelegenheid was ontstaan om daarmee iets te doen. Het kan niet de enige verklaring
zijn. Gedurende het hele decennium na 1985 werd het land overspoeld met Indische
romans, fotoboeken, films en documentaires, terwijl tegelijkertijd een jonge generatie
van historici het koloniale verleden herontdekte, inclusief de dekolonisatieperiode.
Terecht is gesproken van een ‘Indië-rage’.53
Hoe dat zij, in ieder geval gingen de veteranen op meerdere fronten in de aanval.
Het begon met pogingen tot eerherstel van Raymond Westerling, uitmondend in het
initiatiefvan een groep sympathisanten, onder wie mevrouw Spoor, tot een
geïllustreerde heruitgave van zijn memoires onder de veelzeggende titel: Westerling:
‘De Eenling’.54 Een nieuwe toon zette de publicatie in 1986 van het dagboek van
Anton P. de Graaff over zijn diensttijd in Indië. Het relaas als zodanig was
conventioneel maar het had een bijzonder doel dat tot uiting kwam in de ondertitel
waarin sprake is van ‘het vergeten leger’. De uitdrukking komt terug in latere boeken
van De Graaff. Ze worden geleidelijk programmatischer: de informatie krijgt de
functie van een protest, resulterend in de oproep de belevenissen van de veteranen
een - eervolle - plaats te geven in de geschiedenisboeken.55
De Graaff, die met zijn boeken veel succes had - meerdere uit zijn serie werden
herdrukt, de eerste publicatie zelfs vijf maal - stond niet alleen. In hetzelfde jaar 1986
publiceerde een andere veteraan zijn herinneringen, eveneens refererend aan ‘het
vergeten leger’, terwijl een jaar later een ander dagboek de titel De verzwegen oorlog
meekreeg.56 De anekdotiek is hier vervangen door een duidelijke politieke strekking;
de persoonlijke herinneringen staan in dienst van een streven naar collectieve
zelfrechtvaardiging. Opvallend is ook dat meerdere van deze boeken werden ingeleid
door professionele deskundigen en aandacht kregen in de historische vakpers en de
media.57
De overheid kon niet achterblijven. Op 7 september 1988 werd door Prins Bernhard
in Roermond een monument onthuld - let op de omschrijving- ‘ter ere en ter
nagedachtenis’ van de 5.000 militairen die sinds 1945 in Indië het leven verloren.
Jaarlijks vindt er op die dag een herdenkingsplechtigheid plaats waarbij telkens vele
duizenden veteranen acte de présence geven. Tussen de zuilen met de namen van de
gevallenen en de gedenktafels van de
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afzonderlijke militaire onderdelen staat op een prominente plaats een borstbeeld van
generaal Spoor.
In diezelfde late jaren tachtig gingen de veteranenverenigingen samen in de
Stichting Veteranen Platform dat momenteel circa veertig organisaties representeert.
De overheid startte een veteranenbeleid, deels op erkenning, deels op nazorg gericht.
In 1995 kwam er een geillustreerd tijdschrift van en voor veteranen - De Opmaat dat zich in een grote populariteit kon verheugen; het werd tot een trefpunt van de
vele oud-strijders die persoonlijk of onderdeelsgewijs contact wilden onderhouden
met hun generatiegenoten. Het blad werd in 2000 door een nieuw orgaan met dezelfde
functies vervangen: Checkpoint.
Met dit alles waren de emoties allerminst gedempt. In de jaren negentig deden
zich even heftig als voorheen nog verscheidene incidenten voor waarbij veteranen
te hoop liepen en scherp protesteerden. De beschuldigingen die zij te horen kregen
waren even oud als de gevoeligheden die zij toonden. De argumenten werden ad
nauseam uitgewisseld zonder dat een van de partijen van de plaats kwam. De
historicus Joop de Jong, die het slagveld in kaart heeft gebracht, vond er de juiste
woorden voor: ‘een absurdistisch debat’, met ‘stilstand en herhaling’ als de meest
opvallende trekken.58
Het veelbezongen streven naar ‘verwerking van het verleden’ - wat dat ook mag
betekenen - is in het geval van de Indië-veteranen mislukt. De reis door de tijd die
deze oorlogsgeneratie een halve eeuw geleden begon, heeft bij vele leden aan het
oorspronkelijke gevoel van miskenning weinig of niets veranderd. De reis duurt voort
tot het einde, tot de laatste ‘old soldier is fading away’.
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3 De onteigening van het verleden
Wat tot nog toe is gebleken, kan maar tot één conclusie leiden: de Indië-veteranen
hebben hun collectieve identiteit door de jaren heen redelijk trouw weten te bewaren.
Geheel overeenkomstig de klassieke generatietheorie, dragen ze het stempel van de
gemeenschappelijke ervaringen die ze in hun ontvankelijke levensperiode
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hebben doorgemaakt. Uit die vroege periode stamt zowel hun zelfbewustzijn als hun
verbittering: hun eretekens zijn even oud als hun littekens. Natuurlijk geldt dat niet
voor iedereen, en zeker niet voor iedereen in dezelfde mate. Ook zijn vele veteranen
in de loop van de tijd gevoelig geweest voor omgevingsinvloeden. In reactie daarop
zijn veel herinneringen verbonden geraakt met getuigenissen, zowel bekentenissen
als ‘ontkentenissen’. Maar in de kern is het beeld dat zij van hun Indisch verleden
nu al meer dan een halve eeuw meedragen, niet aangetast.
In diezelfde halve eeuw is Nederland onherkenbaar veranderd. Nieuwe generaties,
met volslagen nieuwe normen en waarden, zijn op het toneel verschenen en ten dele
al weer verdwenen. ‘Indië’ en alles wat daarvoor staat, is ver weg geraakt, in feite
geschiedenis geworden. Er lijkt zich, met andere woorden, een levensgroot contrast
af te tekenen tussen de geheugenvastheid van de Indië-militairen en het
geheugenverlies van de generaties die na hen kwamen.
Toch is dit contrast deels schijn: voorzover er een maatschappelijk beeld van de
veteranen bestaat, heeft het in de loop van de jaren weinig verandering laten zien.
Het isolement van de militairen is niet opgeheven, hun reputatie is onveranderd. Als
de veteranen in de afgelopen halve eeuw weinig hebben geleerd, dan moet dat ook
van de omringende samenleving worden gezegd: het generationele zelfbeeld én het
publieke beeld blijken in gelijke mate onverwoestbaar.
Dit laatste kan maar één ding betekenen: de aflossing van de maatschappelijke
generaties die zich sinds 1950 heeft voltrokken, heeft op de herinnering aan het
Nederlands-Indonesisch conflict weinig invloed gehad. Weliswaar vertoont die
herinnering conjuncturele bewegingen, maar tegelijk handhaven zich stereotype
opvattingen, met name over de rol van de Nederlandse militairen in dat conflict. Met
een metafoor: de oud-strijders hadden niet alleen last van golfbewegingen maar
moesten ook ervaren dat een krachtige onderstroom het veteranenschip in een bepaalde
richting bleef stuwen.
Het is onze stelling dat die onderstroom ontsprong in de tijd van de Duitse
bezetting. Nederland had zwaar geleden onder militair geweld, vernedering en
vervolging. Oorlog was niet langer
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een abstractie maar een bundel van bittere herinneringen: Rotterdam, Putten, razzia's,
politieke terreur, genocide. Die ervaringen schiepen na de oorlog een nieuw discours,
met emotionele termen als vrijheid en vaderlandsliefde, onderdrukking en verzet,
collaboratie en verraad. Nieuwe maatstaven ter beoordeling van politiek goed en
fout deden hun intrede, om niet meer te verdwijnen. De aanvalsoorlog werd in de
ban gedaan; oorlogsmisdaden zouden voortaan op bestraffing door de
wereldgemeenschap kunnen rekenen. In Neurenberg begon een nieuw moreel tijdvak.
Dat Nederland in diezelfde tijd een leger op de been bracht en overzee zond, werd
daarmee niet in tegenspraak geacht. Zoals we eerder zagen, werd de troepenuitzending
naar Indië verdedigd als ons aandeel in de voortgaande bevrijding van Azië van het
Japanse juk; dat wil zeggen: als onze nationale bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog
die in Europa ten einde liep maar in Azië voortduurde. Anders gezegd: de bevrijding
door de geallieerden van het rijk in Europa vond een logisch vervolg in de bevrijding
door Nederland van het rijksdeel overzee.
Het is deze koppeling van de Tweede Wereldoorlog en de Indische oorlog, die de
formidabele en tegelijk bijna vanzelfsprekende militaire krachtsinspanning van ons
land helpt verklaren. Maar al betrekkelijk snel liet de koppeling los. De bevrijding
van Indië kreeg de trekken van een bezetting. Door de proclamatie van de
Indonesische Republiek werd Nederland gedwongen een aanvalsoorlog te voeren,
gericht tegen wat volgens velen de vrijheidsstrijd van het Indonesische volk was.
Daarmee dreigde de aanvankelijke legitimering van de Nederlandse bemoeienis met
Indië te vervallen. Toen het ‘Japanse gif’ was uitgewerkt en de ‘collaborateur’
Soekarno als staatshoofd was erkend, moest de verwijzing naar de Tweede
Wereldoorlog als rechtvaardiging van het Nederlandse optreden definitief worden
begraven. Die verwijzing ging, ironisch genoeg, nu als een boemerang werken: bij
de beoordeling van de Nederlandse militaire operaties begon de herinnering aan de
Duitse en Japanse bezetting zich op te dringen.
De verantwoordelijke politici konden onder de hele ongelukkige geschiedenis een
streep zetten maar de veteranen, die zich met verloop en afloop van het Indische
avontuur hadden
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geïdentificeerd, konden dat niet. A.F.Th. van der Heijden heeft het in zijn roman
Asbestemming - het requiem voor zijn vader, een Indië-veteraan - goed getypeerd:
‘Met het zelfverzekerde woord “Indië” op de lippen waren ze vertrokken, met een
hakkelend “Indonesië” kwamen ze terug’.59 Het zou spoedig blijken dat hun Indische
verleden een omstreden erfenis vormde. Ze bood overvloedig materiaal voor
maatschappelijke verkettering.
Militairen als medeplichtigen - Het militaire optreden in Indië had doorgaans de
instemming van de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Het afbreken van
de eerste politionele actie werd door de helft van de bevolking betreurd: de
Nederlandse troepen hadden heel Java moeten bezetten. De tweede actie werd zelfs
door 62 procent goedgekeurd en slechts door 19 procent vérworpen (de overigen
hadden geen mening). De VVD- en AR-stemmers gingen met 85 en 84 procent voorop,
maar zelfs de PvdA-stemmers waren voor 47 procent positief.60
Voor de regering, die inwendig was verdeeld en met vrees en beven tot gewapende
interventie had besloten, waren deze opiniecijfers redelijk bemoedigend. Maar van
een gesloten thuisfront, normaal in oorlogstijd, kon zeker niet worden gesproken.
De oppositie roerde zich met kracht, vooral in het najaar van 1946 toen de eerste
dienstplichtigen naar Indië vertrokken. Ook was het aantal dienstweigeraars
aanzienlijk.61
In de volgende jaren hield de kritiek aan, in de Kamer en in een aantal linkse en
progressief-kerkelijke bladen en kranten. Behalve naar politieke en humanitaire
argumenten greep men daarbij naar het venijnigste wapen: berichten over militaire
excessen werden becommentarieerd onder verwijzing naar de Duitse en - in mindere
mate - Japanse oorlogsmisdaden.62
De brute zuiveringsacties in Zuid-Celebes vormden het voornaamste mikpunt van
verontwaardigde commentatoren. Hoofdredacteur H.M. van Randwijk van Vrij
Nederland voerde ‘de herinnering aan onze eigen ellende’ tijdens de Duitse bezetting
aan als voornaamste reden om fel te protesteren.63 In Tijd en Taak sprak ds. J.J. Buskes
van methoden die zijn afgekeken van de Duitsers en de Japanners. In het weekblad
De Vlam heette Wester-
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ling ‘de slechtste SS-slachter’. Ook werd herhaaldelijk verwezen naar door de Duitsers
uitgemoorde dorpen zoals Putten en Lidice. Ds. Kr. Strijd had het rondweg over
‘vermoffing’.
Veel rumoer wekte de veroordeling en daarna vrijspraak van een soldaat die in de
kazerne een blad had verspreid met een artikel over excessen, onder de kop ‘Maakvan
onze jongens geen SS-ers’. CPN-voorman Marcus Bakker zou er twintig jaar later in
de Kamer nog op terugkomen met de verklaring dat hier niet met de SS werd
vergeleken maar dat uitsluitend werd opgeroepen het niet zover te laten komen.64 Hij
zal zich overigens nietpopulair hebben gemaakt toen hij de aanval van Nederlandse
troepen op Djokja bij het begin van de tweede actie vergeleek met de Duitse aanval
op Rotterdam: hadden de Duitsers nog te voren gewaarschuwd, de Nederlanders
deden zelfs dat niet.65 Zijn partijgenoot Koejemans had in de Kamer al eerder
gesproken over de ‘nazimentaliteit’ die hij bij sommige officieren in Indië bespeurde.66
Wat meer indruk zal hebben gemaakt was de uitspraak van het PvdA-kamerlid F.J.
Goedhart die namens een minderheid van de fractie waarschuwde voor het gevaar
dat militairen en politie in Indië konden vervallen tot represailles die doen denken
‘aan de tijd, dat de Duitse nazi's in West-Europa huishielden’.
Het is in deze jaren dat de toon wordt gezet. Als in 1969, vooral door de heersende
verontwaardiging over Vietnam, onverwacht het Nederlands-Indonesisch conflict in
de belangstelling komt, draait het hele debat uitsluitend om excessen. En weer duikt
de vergelijking op met de Duitsers en de Duitse bezettingstijd; weer wordt Putten in
herinnering geroepen als een symbool van methoden die ook in Indië zouden zijn
toegepast.67
De redactie van het VARA-programma Achter het Nieuws, dat vele gevallen van
geweld openbaar maakte en de publieke discussie op gang bracht, heeft het gevaar
van generalisatie zeker onderkend. Ze stelde bij herhaling ervan overtuigd te zijn dat
de meerderheid van de militairen zich behoorlijk had gedragen; ze wenste af te zien
van gemakkelijke oordelen achteraf.68 De uitzending over Zuid-Celebes, die plaats
vond op de dag vóór de behandeling van de excessennota in de Tweede Kamer, werd
zelfs afgesloten met een verdediging van ‘de eenvoudige, Nederlandse soldaat’ op
wie ‘de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven’:
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‘Als het parlement morgen de nota voor kennisgeving aanneemt, dan
betekent dit in simpele taal gezegd, dat de politici elkaar dekken, dat zij
wel het optreden van de Nederlandse militairen maar niet dat van zichzelf
en van hun voorgangers laten onderzoeken. Dan pas zal er echt een smet
zijn geworpen op de Nederlandse soldaten’.69
Helaas bleek de Kamer niets in een onderzoek naar de politieke
verantwoordelijkheid te zien. Men vermeed overigens ook een oordeel over het
gedrag van de troepen in Indië, met uitzondering van de woordvoerder van de
Pacifistisch Socialistische Partij die de regering vroeg waarom wél de daden van ‘de
nazi's en de Kempetai, de Japanse Gestapo’ waren bestraft maar niet die van militairen
die in Indië vergelijkbare misdrijven hadden begaan.70
Het was praten achteraf. Inmiddels waren er in de pers al tal van verwijzingen
naar de Tweede Wereldoorlog geventileerd, naar nazi's en SS'ers, met prenten waarop
militairen naar een arrestantenwagen met het opschrift Neurenberg werden gevoerd
en van een oorlogsmonument waarbij de uitgebeelde militair de vinger op de lippen
legt.71 Wie echt progressief was, moest zich wel gaan afvragen of het Nationaal
Monument op de Dam niet ‘onteerd’ werd door de herdenking van Nederlandse
militairen die in Indië waren gevallen: ‘niet ten onrechte gesneuvelde soldaten’.72
Aldus het Amsterdamse Provo-raadslid Roel van Duijn in november 1969, adding
insult to injury.
Twintig jaar later, in 1988, maakte dr. L. de Jong de balans op van wat hij noemde
‘De worsteling met de Republiek’. De aandachtsverdeling is intrigerend: van de
totaal 400 bladzijden die hij aan het onderwerp wijdde, gingen er slechts enkele
tientallen over de militaire acties maar vijftig alléén over de excessen. In zijn concept,
dat na kritiek werd aangepast, maakte hij een vergelijking met Duitse en Japanse
oorlogsmisdaden. Evenals Marcus Bakker eerder had gedaan, schreef hij dat de
Nederlandse aanval op Djokja ‘als twee druppels water leek op de wijze waarop
Nederland in mei '40 door Duitsland was besprongen’.73 Ook bij hem diende de
Tweede Wereldoorlog als referentiekader bij de beoordeling van de Indische operaties.
Kleinere affaires kenden dezelfde tendenties. In 1984 ontstond

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

56
rumoer over de veronderstelde aanwezigheid van aanzienlijke aantallen oud-SS'ers,
destijds in Indië.74 In 1994 veroorzaakte de schrijver Graa Boomsma grote opwinding
onder veteranen met zijn uitspraak: ‘Ze waren geen SS'ers, nee, ook al konden ze
door de dingen die ze deden er wel degelijk mee vergeleken worden’. Na een
aanklacht volgde een rechtszaak die Boomsma de gelegenheid bood te poseren als
een strijder tegen ‘de misdadige politiek’ van de regering in de tijd van het
Nederlands-Indonesisch conflict.75 Kort nadien kwam de Bossche procureur-generaal
mr. R.A. Gonsalves onder vuur te liggen omdat hij in 1958 als jong bestuursambtenaar
in Nieuw-Guinea betrokken was geweest bij een gewelddadig incident. De zaak was
al in 1960 afgehandeld maar evengoed gaf ze sommige persorganen aanleiding de
rol van Gonsalves te vergelijken met het optreden van de Duitsers in '40-'45.76 En
met de wandaden van de SS, want wie effectiefwil demoniseren moet krasse
vergelijkingen niet schuwen.
In de jaren onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog drong de vergelijking zich
uiteraard onweerstaanbaar op. Het recente barre verleden lag nog vers in het geheugen
en wie vergeetachtig was, werd door de jarenlang lopende processen tegen de Duitse
en Japanse oorlogsmisdadigers gedwongen er keer op keer aan terug te denken.
Berichten over excessief geweld in Indië konden dus niet of nauwelijks op hun eigen
merites worden beoordeeld maar maakten een bestaand diep onbehagen wakker.
Zo was het ook in Indië, bij de hoogste gezagsdragers en de laagste uitvoerders.
Klachten over het Nederlandse optreden in Zuid-Celebes brachten
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook al in een vroeg stadium tot de constatering
dat de toegepaste methoden ‘ten nauwste verwant zijn met de Duitsche en de
Japansche’ en generaal Spoor gaf enkele maanden later toe dat sommige excessen
ook hem ‘aan de Japansche methodiek’ deden denken. Zij stonden in dit oordeel niet
alleen.77
De soldaten zagen het precies zo. Verhalen over martelen, executeren en
brandstichten werden bijna stereotiep afgesloten met de verzuchting dat ‘je van de
mof niets hoefde te zeggen’. Ik noteerde ze in mijn dagboek en ik kwam zelf tot een
overeenkomstige conclusie. Eigenaardig genoeg was ik niet verontwaardigd,
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eerder geïntrigeerd. Het besluit, samen met mijn medesoldaat W.J. Hendrix, over
deze voorvallen materiaal te gaan verzamelen, kwam vooral voort uit verbazing: wat
was er gebeurd dat jongens van mijn leeftijd, die de Duitse bezetting hadden
meegemaakt en soms in het verzet hadden gezeten, zich onder bepaalde
omstandigheden gedroegen ‘zoals de mof’?
Die koele acceptatie weerspiegelde de houding van de gemiddelde militair.
Sommigen gingen zelf over de schreef, sommigen waren geschokt, maar de meesten
aanvaardden de ‘ontsporing van geweld’ als een begrijpelijk of een onvermijdelijk
gebeuren. De oud-soldaat Jan Varenne, die in 1969 alsnog zijn ervaringen publiceerde
en een reeks krasse voorvallen op een rij zette, had er in vier woorden een knappe
formulering voor gevonden: ‘Excessen werden schouderophalend afgekeurd’. Maar
hij voegt er eeń vernietigend oordeel aan toe, wederom verwijzend naar de donkerste
periode in de moderne geschiedenis:
‘Ik persoonlijk heb geen reden om aan te nemen dat Nederlanders,
wanneer geplaatst in de omstandigheden, niet een vergelijkbaar percentage
kampbeulen zouden opleveren als de Duitsers bijvoorbeeld.78
‘De omstandigheden’ zijn het sleutelwoord, even vaag als veelzeggend. Ze vormen
tegelijk de verklaring én de verontschuldiging van het gebeuren. En ook als men
niets wil verontschuldigen, houdt men vol dat wie er niet ‘bij’ is geweest, geen recht
van spreken heeft omdat hij niet begrijpt waar hij het over heeft.
De Indië-militairen hebben het ongeluk gehad betrokken te zijn geweest bij een
oorlog die Nederland liefst wil vergeten maar tegelijk in de schaduw te leven van
een wereldoorlog die Nederland niet kan vergeten. Wie hen wil aanvallen, kan
moeiteloos putten uit een heel arsenaal van criminaliserende beelden en begrippen
waartegen weinig of geen verweer valt te voeren. De veteranen staan zwak omdat
ze weten - en in eigen kring erkennen - dat er van alles is misgegaan, maar tegelijk
beseffen ze dat dit niet het hele verhaal is, niet de hele waarheid. Ze zouden hun
verleden willen redden maar ze moeten keer op keer ondervinden dat het hen is
ontstolen.
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Veteranen als zorgcategorie - Men kan zich afvragen of deze sombere analyse
momenteel nog stand kan houden. De overheid heeft immers het ongenoegen onder
veteranen onderkend en maatregelen genomen om eraan tegemoet te komen. Sinds
1990 kent Nederland een breed opgezet veteranenbeleid, primair gericht op de
militairen die in Indië hebben gediend.79 Dit beleid kent twee hoofddoelstellingen:
erkenning en respect enerzijds en immateriële ondersteuning anderzijds.80 De
twee-eenheid, die in alle latere beleidsstukken terugkomt, wordt weerspiegeld in het
motto van de Stichting Veteranen Platform - de koepel van de oud-strijdersorganisaties
-, te weten: Eer en Nazorg.
De eerste doelstelling is kennelijk gekozen onder drukvan de groeiende
verontwaardiging in veteranenkringen. In de nota die in 1990 naar de Kamer wordt
gezonden, wordt met zoveel woorden verwezen naar ‘de recente geschiedschrijving’
over de politionele acties en naar publicaties en documentaires die een negatieve
uitwerking op de Indië-veteranen hebben gehad.81 In antwoord hierop wordt als eerste
doelstelling van het beleid gekozen ‘het (bevorderen van het) betonen van respect
en waardering voor de inzet van de veteranen en de daarbij door hen gebrachte offers’.
Zij vervulden hun plicht ‘in het belang van het Koninkrijk’.82 Behalve een aantal
concrete maatregelen die worden aangekondigd, wordt de instelling van een
Commissie maatschappelijke erkenning veteranen in het vooruitzicht gesteld. Deze
commissie komt al een jaar later met haar rapport en doet daarin een aantal
voorstellen, onder meer terzake van monumenten, vieringen en persoonlijke
eretekens.83
De belangrijkste aanbevolen activiteiten wenst de commissie onder te brengen bij
een Veteranen Instituut dat als kerndoelstelling heeft het beeld dat de samenleving
van veteranen heeft te beïnvloeden. Een stafvan deskundigen zou zich moeten
bezighouden met public relations, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Het
wekken van belangstelling voor wat Nederlandse militairen in het verleden hebben
verricht en doorstaan, behoort tot de hoofdtaak van het nieuwe instituut.84
Dan neemt het veteranenbeleid-in-wording een eigenaardige draai. In plaats van
het advies van de commissie over te nemen, kiest de minister voor een andere formule:
er zal een Instituut
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voor Veteranenzorg [curs. JuD] komen, dat moet voorzien in ‘de zorgbehoefte van
veteranen’. Ook dit instituut zal een kennis- en onderzoekscentrum zijn maar alles
staat in het teken van ‘zorgverlening’: thuisfrontzorg, lotgenotencontact en
professionele hulpverlening, zowel op de veteranen als op hun gezinsleden gericht.
Bij de opening in 2000 bleek het toch eenvoudig ‘Veteraneninstituut’ te heten maar
het zou zich overwegend met ‘zorg’ gaan bezighouden.85
De wending van ‘respect’ naar ‘zorg’ - om het wat schematisch uit te drukken valt op twee manieren te verklaren. In de eerste plaats kwam er in de jaren tachtig,
onder invloed van Vietnam, een stroom van publicaties los over traumatische gevolgen
van oorlogservaringen. In de officiële stukken over het veteranenbeleid wordt er
melding van gemaakt en in 1998 blijken deze inzichten een sterk stempel op de
plannen te hebben gedrukt. Tevens werd het Nederlands onderzoek naar de psychische
gevolgen van gevechtssituaties op de rails gezet.86 Ook de zogeheten ‘jonge veteranen’
- deelnemers aan vredesmissies - kregen aandacht; er blijkt bij hen een vrij
aanzienlijke behoefte aan nazorg te bestaan.87
Een tweede verklaringsfactor was de sinds enkele decennia sterk gegroeide
bekommernis om slachtoffers van oorlog, rampen en geweld. Er kwam een nieuwe
term in omloop, ‘oorlogsgetroffenen’, waaronder ook veteranen met psychische
klachten werden gerangschikt. Defensie deed zelfs een formele poging aansluiting
te vinden bij het sinds 1980 bestaande Informatie- en Coördinatieorgaan
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO) hetgeen echter mislukte, omdat ICODO
de suggestie afwees dat veteranen als ‘slachtoffers’ konden worden beschouwd; zij
waren juist daders.88 Maar de poging is illustratief voor het streven de veteranenzorg
in een medisch en psychologisch kader te plaatsen.
Deze medicalisering van het veteranenvraagstuk is echter niet zonder risico. De
vertaling van het diepe onbehagen bij veel veteranen in termen van psychische nood,
door experts te behandelen, snijdt de problematiek los uit de publieke sfeer waar de
wortels primair moeten worden gezocht.89 Als ‘slachtoffer’ wordt de veteraan van
oud-strijder tot patiënt of cliënt. Als zodanig krijgt hij professionele hulp aangeboden,
niet de maatschap-
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pelijke solidariteit die hij zoekt. Zijn nood is immers historisch bepaald - generationeel
zelfs - en niet louter individueel. Daarom kan therapie in bepaalde gevallen soelaas
bieden maar de verbittering van de veteranen als collectiviteit niet wegnemen.
Misschien moet zelfs worden gevreesd dat medicalisering en psychologisering
van het veteranenprobleem meer tot desintegratie dan tot bevestiging van de
veteranengemeenschap leiden. Ze ontnemen de veteranen die zo worden benaderd
en gedefinieerd hun collectieve verleden, op een andere manier dan bij de
criminalisering van hun herinneringen, maar met een vergelijkbaar negatief effect.
Een verloren generatie - Uitgemaakt als oorlogsmisdadiger of zorgvol benaderd als
oorlogsgetroffene, zoekt de gemiddelde Indiëveteraan naar een eigen collectieve
identiteit, vrij van ongezochte en ongewenste etikettering. Voorzover hij niet
onverschillig is komen te staan tegenover zijn lang verstreken diensttijd overzee,
ijvert hij - zoals we omstandig hebben laten zien - voor de erkenning dat hij zijn
plicht heeft gedaan en op grond daarvan respect verdient.
Die erkenning heeft hij inmiddels van overheidswege ontvangen maar bevredigd
is hij niet. De late geste kan het vroege en langdurig volgehouden verzuim niet
compenseren. Het officiële respectbetoon neemt de maatschappelijke stigmatisering
niet weg. De Commissie maatschappelijke erkenning veteranen, die in 1991
rapporteerde, heeft dat begrepen. Ze zoekt niet naar incidentele oorzaken maar stelt
in forse bewoordingen heel Nederland in staat van beschuldiging:
‘Alles bij elkaar genomen getuigde tot voor kort de Nederlandse natie
en de Nederlandse regering in haar omgang met haar veteranen ervan
waarin een klein volk klein kan zijn. Er was geen erkenning, geen
dankbaarheid, geen solidariteit.’90
Vooral omdat de samenleving zich aan de veteranen weinig gelegen liet liggen,
zou de overheid ‘een tegenwicht hebben kunnen bieden. Zij heeft dat niet gedaan’.
‘Het optreden van de Staat der Nederlanden onderscheidde
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zich maar weinig van dat van de natie die zij geacht werd te representeren.
(...) alsof daar geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid was
blijven liggen.’91
De commissie heeft eveneens begrepen dat het inmiddels te laat is om van een actieve
overheid nog veel te verwachten. Ze ontwerpt weliswaar een ambitieus
herstelprogramma maar voegt er berustend aan toe: ‘Herstellen van wat decennia
lang niet gedaan is, is niet goed mogelijk. Geschiedenis is geschiedenis en veel
daarvan is onomkeerbaar’.92 Maar de diepste grond van het pessimisme van de
commissie ligt elders: in het besef dat het falen van de Nederlandse natie moet worden
verklaard uit de eigen aard van de nationale cultuur, gekenmerkt door ‘relatiefweinig
zin voor traditie, voor geschiedenis, voor het militaire of heroïsche’, en tegenwoordig
nog minder dan voorheen.93
Hier wordt eindelijk de kern van de zaak getroffen. Gegeven deze weinig martiale
geschiedenis was de Indische oorlog een even wonderlijk als uitzonderlijk avontuur.
Wie dat avontuur had meegemaakt, was buiten de geschiedenis getreden. Hij was
deel gaan uitmaken van een vreemd lichaam in de Nederlandse samenleving. En
naarmate die samenleving zich ontwikkelde van een wereld van orde en gezag in
een meer individualistische en hedonistische, vervreemdde de veteranengemeenschap
nog meer.
Het is niet het complete verhaal. Het besefte behoren tot een ‘verloren generatie’,
met alle trauma's en mythen vandien, kan niet uitsluitend worden teruggevoerd op
een onwelwillende of in ieder geval ongeïnteresseerde omgeving. Het heeft ook te
maken met de oorlogservaring als zodanig die de diepste oorsprong vormt van de
eenzaamheid van de soldaat, slechts op te heffen in de kring van lotgenoten. Een
veteraan uit de Eerste Wereldoorlog heeft wel gesproken van een ‘geheime band’
die oud-strijders verenigt en die hen tegelijk scheidt van al degenen die frontervaring
missen. Vooral van jonge soldaten moet worden gezegd dat ‘the war made them
what they are’. Tegenover de wereld vertegenwoordigen ze ‘a front of silence and
bitterness’.94
Nu waren de gevechtservaringen in Indië, behalve voor een klein percentage van
de militairen, zeker veel minder dramatisch
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dan die in de barbaarse loopgravenoorlog van '14-'18. De consequenties zijn echter
vergelijkbaar. Ook bij de Indië-veteranen manifesteert zich de neiging ‘een front van
zwijgzaamheid’ te vormen. Ook zij waren in overgrote meerderheid jonge soldaten
die in Indië en dóór Indië werden gemaakt tot wat zij zijn. En hoewel zij van hun
omgeving ‘erkenning’ en ‘respect’ vragen, blijven zij zich verschansen in hun
isolement dat tot op grote hoogte tegelijk zelfgezocht én onontkoombaar is.
Zich openstellen doen zij merkwaardig genoeg alleen in hun contact met ‘de andere
kant’. Duizenden Indië-veteranen gingen in de afgelopen decennia nogmaals overzee
en velen bezochten het gebied waar ze destijds waren gelegerd. In een aantal gevallen
maakten ze contact met Indonesische veteranen en waren hun gast. Enkelen gingen
zelfs letterlijk ‘met de T.N.I. op patrouille’, een gemeenschappelijke herdenking van
een vijandelijke ontmoeting in het verleden.95
Ook de Indonesische Revolutie en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog
waren immers primair een zaak van de jonge generatie: pemuda's, wat letterlijk
‘jongeren’ betekent. Als Angkatan Ampat Lima - Generatie '45 - nemen zij een unieke
plaats in de Indonesische geschiedenis in.96 Als Indonesisch veteranenverbond
Angkatan 45 bestaat de generatie voort en onderhoudt zij contacten met Nederlandse
oud-strijders. Ervaringen binden generaties, zelfs als ze elkaar hebben bevochten.
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2 Lotgenoten en hun ontvankelijkheid
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[Inleiding]
Een generatie wordt doorgaans opgevat als de resultante van externe invloeden op
tijdgenoten, meer in het bijzonder als een formatie die is ontstaan in reactie op een
historische trendbreuk. Hoewel de term iets te dramatisch klinkt, zou men van
lotgenoten kunnen spreken. Ze hebben ‘hun’ tijd niet gekozen maar per historische
lotsbeschikking toegewezen gekregen. Ze beleven, of ze het willen of niet,
overeenkomstige lotgevallen waardoor ze soms tot een ware lotsgemeenschap kunnen
samengroeien.
Zoals we hebben gezien, zijn de Indië-veteranen van dit type generatie geen zuiver
voorbeeld. Ze vormden primair een ‘actieve’ formatie - ze kwamen in Indië letterlijk
‘in actie’ - en ze bleven zich in de loop van hun geschiedenis voelen en gedragen als
‘strijdgenoten’. Werkelijk lotgenoten zijn de slachtoffers van catastrofale
gebeurtenissen, groepen die zo zwaar zijn getroffen dat ze er levenslang door worden
getekend. In dit hoofdstuk krijgen zij uitvoerig aandacht, waarbij we ons beperken
tot een concrete ‘slachtoffergeneratie’: degenen die in Nederland door de laatste
wereldoorlog psychisch in moeilijkheden kwamen.
Niet alleen voor deze slachtoffers, maar voor de hele Nederlandse bevolking is de
Tweede Wereldoorlog een zeer levend verleden gebleven. Zowel bij degenen die
hem meemaakten als bij latere generaties bestaat nog steeds een sterke betrokkenheid
bij de gebeurtenissen destijds, inmiddels meer dan een halve eeuw geleden. In een
poging tot verklaring zullen we met name ingaan op het aandeel van de
geschiedschrijving in de verduurzaming van het oorlogsbeeld. We menen zelfs van
generationele geschiedbeoefening te kunnen spreken.
Aan de basis van het fenomeen slachtoffergeneratie ligt de notie dat mensen, vooral
jongeren in hun gevoelige levensperiode, een sterke vatbaarheid kennen voor
impressies. Het ligt dus voor de hand dit hoofdstuk te beginnen met een beschouwing
over de mate van persoonlijke en collectieve receptiviteit, onder normale en abnormale
omstandigheden.
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1 Overweldigende momenten
Dat jeugdigen van volwassenen verschillen is uiteraard een triviale constatering.
Iedereen weet dat jongeren meer openstaan voor het nieuwe, sneller leren en zich
gemakkelijker aanpassen dan ouderen. Wilhelm Dilthey was in 1875 de eerste die
deze algemeen bekende noties uitwerkte tot een elementaire generatietheorie.
Uitgaande van het begrip leeftijdscategorie - de gelijktijdig opgroeiende individuen
- introduceerde hij ter nadere bepaling van het generatiebegrip het gegeven van een
bijzondere impressionabiliteit bij jongeren: ‘Diejenigen, welche in den Jahren der
Empfänglichkeit dieselben leitenden Einwirkungen erfahren, machen zusammen
eine Generation aus’.1 Mannheim zou deze gedachte een halve eeuw later overnemen
in zijn klassieke beschouwing over ‘die Prädominanz der ersten Eindrücke’:
‘Es istweitgehend entscheidend für die Formierung des Bewusstseins
welche Erlebnisse als “erste Eindrücke”, “Jugenderlebnisse” sich
niederschlagen, und welche als zweite, dritte Schicht usw. hinzukommen.
(...) Die ersten Eindrücke haben die Tendenz, sich als natürliches Weltbild
festzusetzen. Infolgedessen orientiert sich jede spätere Erfahrung an dieser
Gruppe von Erlebnissen, mag sie als Bestätigung und Sättigung dieser
ersten Erfahrungsschicht, oder aber als deren Negation und Antithese
empfunden werden.’2
Het is een even robuuste als genuanceerde stellingname. De vroege impressies,
volgens Mannheim tussen circa 17 en 25 jaar opgedaan, handhaven zich maar kunnen
op latere leeftijd uiteenlopende en zelfs tegengestelde reacties uitlokken. Om hiervan
meer concreet een beeld te krijgen, zullen we enkele voorbeelden bespreken. Na de
vraag hoe deze jeugdige ontvankelijkheid zich op individueel niveau manifesteert,
zal kort worden nagegaan onder welke omstandigheden collectieve gevolgen optreden.
Jeugdige gevoeligheid - Beperken we ons in hoofdzaak tot de sfeer van prille literaire
impressies en hun uitwerking, dan is het aan-
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lokkelijk primair te rade te gaan bij de literatuurcriticus Kees Fens die zich met dit
thema veelvuldig heeft beziggehouden. Als eerste voorbeeld kiezen we zijn bespreking
van een aantal brieven van de dichter Slauerhoff aan zijn vriend Hans Feriz. In deze
correspondentie komt herhaaldelijk, in bijna extatische bewoordingen, een roman
van de Deense schrijver Laurids Bruun ter sprake. Fens noemt de roman een
nauwelijks geslaagd boek, een sentimenteel reisverhaal, een jongensboek eigenlijk,
en al onderkent hij er elementen in die de romantische zwerver Slauerhoff moeten
hebben aangesproken, ter verklaring van diens fascinatie zoekt hij in een andere
richting. Fens vermoedt dat Slauerhoff - en Feriz trouwens ook - de roman al heel
vroeg hebben gelezen, waardoor het boek voor hen een overweldigende
belevingskwaliteit kon krijgen. Hij ondersteunt dit vermoeden, waarvoor hij geen
concrete aanwijzingen aanvoert, met een algemene stelling:
‘Boeken als deze werken vergrotend. Ze werken ook vaak een leven lang
door, want ze geven de eerste grote emotionele en literaire sensatie (...),
ze raken immers de kern van de lezer, die zich die kern voor het eerst
bewust wordt. Wat het boek, en boeken of gedichten van deze soort
uitrichten staat vaak niet in verhouding tot de strikte literaire waarde ervan.
En misschien is het herlezen alleen hierdoor mogelijk: de eerste lezer is
nog steeds in de huidige lezer aanwezig.’3
Het is een mooie formulering, geheel en al geconcentreerd op de persoonlijke
impressie. Het gelezene maakt niet indruk omdat de ‘tijdgeest’ of enige actualiteit
erin besloten ligt, maar uitsluitend omdat de lezer er op een gevoelig moment in zijn
levensloop door wordt gegrepen.
De waarneming is uit te breiden tot de ontwikkeling van schoonheidszin in het
algemeen, ook kunst en muziek omvattend. In zijn minor classic over de sociologie
van de Geschmacksbildung poneert Schücking dat de meeste mensen vasthouden
aan de artistieke voorkeuren uit hun jeugd: ‘Ihr Kunstgenuss in späterer Zeit ist daher
nur zu häufig in Wirklichkeit guten Teils ihre eigene Jugend, die sie in der Erinnerung
geniessen’. We merken het bij ons zelf, schrijft hij: ‘wie schwer wird uns nicht ein
kunstkritisches Urteil über Gedichte, die wir als Kinder gelernt

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

68
haben!’.4 Menno ter Braak gaat op zeker moment nog een stap verder als hij romans
die hij in zijn gymnasiumtijd in vertaling - in een povere vertaling - voor het eerst
las, niet meer in het origineel zegt te kunnen genieten:
‘Men moet ook geen pogingen doen om zulke boeken los te maken van
hun vertaling; zij zijn te zeer met allerlei herinneringen vergroeid om nog
een nieuw leven te kunnen beginnen; zij zijn goed zoals zij zijn, zij hebben
een rol vervuld, en daarvoor past dankbaarheid.’5
Zou het met vroege intellectuele ontmoetingen niet net zo gaan? De bekende
Engelse columniste Katharine Whitehorn meent van wel. Bij gelegenheid van de
vijftigste sterfdag van G.K. Chesterton erkent ze zonder schroom hoezeer ze sinds
haar schooljaren aan hem schatplichtig is. Dat is niet omdat hij zo'n diepzinnig denker
zou zijn maar omdat hij de eerste was die haar een paar fundamentele inzichten
bijbracht. ‘I still occasionally find that the last word on something I'm writing about
was said by this blasted man before the first World War’. Zo zal het velen vergaan,
meent ze: ‘Most people processed through education worship the author in whose
work they first read all the great platitudes of mankind’. Voor haar was het, eigenlijk
geheel bij toeval, Chesterton.6
Het is waar en niet waar. Het is mogelijk aan vroeggelezen schrijvers trouw te
blijven maar niettemin bij herlezing op gevorderde leeftijd te moeten constateren dat
wat men voorheen onweerstaanbaar vond, nu teleurstelt. Twee voorbeelden.
De journalist J.L. Heldring heeft in zijn publicaties herhaaldelijk blijk gegeven
van zijn blijvende bewondering voor Prometheus van Carry van Bruggen. Hij had
het boek op vijfentwintigjarige leeftijd gelezen en allerlei passages aangestreept
waarop hij later veelvuldig teruggreep. Pas na ongeveer een halve eeuw herlas hij
de zeshonderd bladzijden in hun geheel om na afloop te moeten toegeven dat hij
soms moeite had er doorheen te komen. Heldring noemt het een ontnuchterende
ervaring, maar hij houdt staande aan de lezing van destijds veel te danken te hebben
gehad, met name voor de manier waarop hij naar de wereld en naar de politiek pleegt
te kijken. Hij geeft toe dat de ideeën van de schrijfster weinig oorspronkelijk zijn:
‘Maar voor mij maakt dat niet veel uit.

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

69
Het is door haar dat ik met die gedachten - of ze nu origineel waren of niet - kennis
heb gemaakt’.7
Dezelfde Whitehorniaanse observatie is te vinden bij de historicus Kossmann waar
hij zijn verhouding tot Menno ter Braak karakteriseert. Als gymnasiast en student
werd hij door meerdere van diens grote essays hevig geboeid. Vijftig jaar later herlas
hij ze en zijn reacties zijn uiteenlopend. Van oude en nieuiwe christenen valt tegen:
‘Ik begrijp volkomen wat mij er een halve eeuw geleden in aantrok en ik herken de
functie die het boek voor mij heeft gehad. Maar het is tegelijkertijd voor een deel
vrijwel onleesbaar geworden’. Politicus zonder partij is hem daarentegen nog steeds
dierbaar. En meer in het algemeen gesproken erkent hij dat het werk van Ter Braak
‘wezenlijke, onuitwisbare betekenis’ voor hem heeft gehad toen hij omstreeks 1940
begon na te denken over ‘de vorm die ik op den duur aan mijn geestelijke
zelfstandigheid zou willen geven’.8
Anders dan bij Fens en Slauerhoff, die literair-emotioneel werden geraakt, valt er
bij Whitehorn, Heldring en Kossmann te spreken van een vroege intellectuele sensatie.
In alle gevallen geldt dat het gelezene niet per se subliem behoeft te zijn: de lezer
ondergaat wat hij leest als een unieke inspiratiebron omdat ze voor hem de eerste
kennismaking betekent met grote emoties en grote gedachten. Die kennismaking
blijft haar waarde behouden, ook indien herhaalde kennisneming ontgoocheling
teweegbrengt.
De fascinatie kan echter ook intact blijven. Het gold waarschijnlijk voor Slauerhoff
en het geldt in ieder geval ten dele voor Kossmann: een van Ter Braaks boeken heeft
voor hem nog altijd bekoring. Er bestaat, met andere woorden, een mogelijke maar
geen dwingende relatie tussen de eerste en de volgende ontmoetingen: men kan leren
onderscheiden omdat men een geestelijke evolutie heeft doorgemaakt. Gerrit Komrij,
poëziekenner en dichter, heeft gesteld dat dit onderscheidingsvermogen kan worden
versterkt door een bredere oriëntatie: ‘je ontwikkelt je smaak’:
‘Wie veel poëzie leest zal tot zijn verbazing merken dat hij sommige
gedichten die hij vroeger prachtig vond ineens niet meer kan pruimen.
Wie niet veel of weinig poëzie leest blijft elk gedicht dat hij daarna
toevallig nog tegenkomt beoordelen aan
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de hand van z'n eerste onvoldragen, vaak sentimentele voorkeuren. Hij is
snel tevreden.’9
Het probleem wordt hier een slag gedraaid. De eerste indrukken mogen dan niet
de beste zijn, ze kunnen bij voortgezet lezen worden geverifieerd en gecorrigeerd.
De geestelijke evolutie waarover we spraken wordt hier opgevat als een hoogst
persoonlijk leerproces.
Tot slot een waarneming die onze thematiek verder verruimt: het terugdenken aan
een geliefde schrijver wordt geplaatst in een eveneens verdwenen tijdsbeeld. In de
jaren negentig ziet Kees Fens een televisiedocumentaire van Hans Keller over de
Duitse auteur Joseph Roth die in de jaren dertig als balling in Amsterdam woonde,
en hij is zeer onder de indruk. Fens is een groot bewonderaar van Roth, om een
speciale reden: ‘Roth is niet de allergrootste schrijver van het interbellum. Maar hij
is er een die ik meen te begrijpen: een tijdgenoot’. Hij licht dat toe:
‘Ik heb de jaren dertig alleen als kind beleefd, laat ik zeggen van '34 tot
'40 enigszins bewust. Maar deze documentaire overtuigde mij er opnieuw
van - ik heb de sensatie al meer ondergaan - dat de jaren dertig mijn tijd
zijn, dat ze het diepst van alle decennia op mij hebben ingewerkt, sterker:
dat het levensgevoel ervan het mijne is. Wat mij blijft verwonderen:
hoezeer je als kind ongeweten het geestelijk klimaat van je tijd in je
opneemt. En hoe die tijd zich vastzet tot in de uithoeken van je ziel en je
verbeelding.’10
Het eindpunt is nu bereikt: de bewonderde schrijver, meer dan een halve eeuw
geleden gestorven, heet ‘een tijdgenoot’. Fens begrijpt hem in het bijzonder omdat
hij de periode van zijn vroege jeugd nog steeds ervaart als ‘zijn tijd’. De herinneringen
aan een auteur en aan een levensperiode vallen samen in één sensatie.
Collectieve receptiviteit? - Naar het overbekende woord van Willem Kloos is literatuur
‘de aller-individueelste expressie van de allerindividueelste emotie’. Uit de
bovenstaande serie bekentenissen valt op te maken dat het ontdekken van literatuur
vaak neerkomt op het ondergaan van een aller-individueelste emotie als gevolg
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van een aller-individueelste impressie. In hun gevoelige jaren werden deze lezers
geraakt door geschriften die zij min of meer bij toeval in handen kregen.
Maar het toeval kent grenzen. Literaire uitingen van tijdgenoten, zeker van bekende
tijdgenoten, zullen doorgaans eerder worden opgemerkt en gewaardeerd - of
afgewezen - dan oudere geschriften. Hoe onafhankelijk de adolescent zich ook
probeert op te stellen, de kans is aanzienlijk dat hij primair kennis maakt met wat in
zijn tijd de aandacht heeft en het gesprek bepaalt. Zijn persoonlijke canon zal naar
alle waarschijnlijkheid grotendeels samenvallen met die van zijn generatie: eerder
dan van een persoonlijke, moeten we van een generationele receptiviteit spreken.
Helaas brengt onderzoek ons op dit punt niet erg ver. Vrij recentelijk is eens
nagegaan of er in de moderne Nederlandse literatuur romans, dichtbundels en essays
zijn geweest die attente lezers ertoe brachten te spreken van ‘het boek van mijn
generatie’. Dat blijkt inderdaad nu en dan te zijn voorgekomen, maar het is meestal
niet de stem van de gemiddelde lezer die zich laat horen, maar die van een literator,
dus een incrowd-figuur. Bovendien wordt het vermoeden geopperd dat er beter dan
op literaire generaties kan worden gelet op veranderingen in de samenleving. De
‘boeken van een generatie’ zijn wellicht evenzeer of beter te karakteriseren als ‘boeken
van een culturele omslag’.11
Dit is een uitspraak van wezenlijk belang. Ze zou kunnen betekenen dat lezers en cultuurconsumenten in het algemeen - niet sturen maar gestuurd worden: ze volgen
min of meer passief de stijlbreuken die door schrijvers, respectievelijk
cultuurproducenten, gecreëerd worden. Ter verklaring van breuken in de collectieve
receptiviteit zou dus primair gekeken moeten worden naar veranderingen in de
collectieve productiviteit. Anders gezegd: nieuwe ‘actieve’ cultuurgeneraties roepen
nieuwe ‘receptieve’ generaties in het leven, terwijl de oudere generaties zich
terugtrekken of zich in afgedankte culturele voorkeuren verschansen. Met een stelling
van Schücking, door hem belangrijk genoeg gevonden om cursief te worden afgedrukt:
‘Nicht der Geschmack wird in der Regel ein anderer und neuer, sondern andere
werden Träger eines neuen Geschmacks’.12
De voornaamste verdienste van Schücking is echter dat hij
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de aandacht vestigt op de strategische functie van literaire en artistieke ‘smaakmakers’
(Geschmacksträger). Om een goed inzicht te krijgen in de communicatie tussen
culturele producenten en consumenten is het naar zijn mening nodig vooral de
intermediaire actoren en instituties te onderzoeken: critici, tijdschriften, uitgeverijen
en boekhandels, onderwijsprogramma's, mecenaten en musea.
Misschien moeten we ter verklaring van culturele ontvankelijkheid nog een stap
verder gaan en buiten het culturele domein naar invloeden zoeken. Bijzonder
stimulerend blijkt bijvoorbeeld de verbinding van een literaire tekst met een
emotionerende gebeurtenis of een actueel politiek vraagstuk. Men denke aan Harriet
Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin, Multatuli's Max Havelaar, Erich Maria
Remarques Im Westen nichts Neues, Arthur Koestlers Darkness at Noon en George
Orwells Animal Farm en 1984. Wie hier, terecht, van ‘boeken van een generatie’
spreekt, moet eerst de politieke context, pas daarna de tekst in ogenschouw nemen.
Afgezien van de literaire kwaliteit heeft de schrijver immers vooral succes gehad
door de wijze waarop hij de Zeitgeist geconcentreerd heeft weten te verwoorden.
Onze korte verkenningstocht leidt tot de conclusie dat op literair gebied
generationele - dus collectieve - ontvankelijkheid zelden valt te ontdekken. Ook
indien velen gelijktijdig door een boek of een schrijver worden geraakt, kristalliseert
de sensatie niet in een sociale formatie, hooguit in een los verbonden lezerspubliek.
Wèl kan de vroege kennismaking met een tekst in de persoon van de lezer diepe
sporen achterlaten, maar van een maatschappelijk effect is geen sprake.
Extreme ontwrichting - Bij wijze van contrast kiezen we als tweede voorbeeld van
Jugenderlebnisse de ervaringswereld van eenjonge generatie die zonder enige
mogelijkheid tot verweer werd blootgesteld aan overweldigende historische
gebeurtenissen: de Duitse jeugd in de periode 1914-1918. Ook in dit geval gaan we
uit van de persoonlijke, subjectieve beleving, maar zoals zal blijken is het
generatie-effect nu buitengewoon krachtig.
We doelen dan niet op de uitwerking die de oorlog heeft gehad op de generatie
van de oud-strijders: de vorming van milities, de
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groei van het rechts-radicalisme en uiteindelijk de toeloop naar de nazi-partij. Het
gaat ons om de leeftijdsklasse die de oorlog bewust meemaakte maar te jong was
om er actief aan deel te nemen. Volgens memoireschrijvers en generatietheoretici is
deze jongere generatie zeker zo belangrijk geweest als het aankomt op het verklaren
van de naoorlogse geschiedenis. Een scherp waarnemer als Sebastian Haffner, geboren
in 1907 en dus zelf deel van deze generatie, meent zelfs dat niet de oorlogsveteranen
maar deze ‘te laat’ gekomen jongeren - de geboortecohorten 1900-1910 - ‘die
eigentliche Generation des Nazismus’ hebben gevormd.
‘Der Krieg als ein grosses, aufregend-begeisterndes Spiel der Nationen,
das tiefere Unterhaltung und lustvollere Emotionen beschert als
irgendetwas, was der Frieden zu bieten hat; das war 1914 bis 1918 die
tägliche Erfahrung von zehn Jahrgängen deutscher Schuljungen; und das
ist die positive Grundvision des Nazitums geworden’.13
Mogelijk was de jonge Haffner uitzonderlijk emotioneel bij het oorlogsgebeuren
betrokken; de ontreddering die zich van hem meester maakte op het moment dat hij
van de wapenstilstand en de vernederende voorwaarden hoorde, is zonder meer
dramatisch te noemen: zijn wereld stortte in.14 Maar zijn dagelijkse gang naar het
openbaar aangeplakte legerbericht, met altijd weer gewonnen veldslagen en veroverde
gebieden, was voor jongens niet vreemd. De jonge Golo Mann (1909), zoon van
Thomas, werd zo spoedig hij lezen had geleerd, elke late namiddag op pad gestuurd
om het laatste nieuws te bemachtigen, ‘um mit den guten Nachrichten, den Zahlen
der getöteten oder gefangenen Feinde nach Hause zu kommen’.15
Men mag aannemen dat de hele Duitse jeugd in die jaren bij voortduring in de
oorlogssfeer werd ondergedompeld, thuis zo goed als op school en op straat. Nadat
het aanvankelijke oorlogsenthousiasme was weggeëbd, bleef de haat over: het Gott
strafe England als dagelijkse groet, de haatliederen die op school werden geleerd,
de haatuitdrukkingen die onder kinderen de ronde deden, zoals Elias Canetti (1905)
het zich uit Wenen herinnert: Serbien muss sterbien, Jeder Schuss ein Russ, Jeder
Stoss ein Franzos, Jeder
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Tritt ein Britt.16 En overal de meningen van de volwassenen, over het perfide Albion,
de verraderlijke Italianen en de verachtelijke Fransen, vooral gehaat in de persoon
van hun politieke en militaire leiders.17
Günther Gründel is een van de weinigen die de ervaringen van deze jeugd in
generatietermen heeft geanalyseerd.18 Terecht stelt hij dat juist zij die op zo jonge
leeftijd de oorlog meemaakten, er bijzonder diep door getroffen moeten zijn. Ze
zullen geen eigen ‘standpunten’ hebben ingenomen, maar de ervaringen die ouderen
konden duiden en verwerken en die hen, vanwege andere zorgen, minder bezighielden,
waren voor deze jeugdigen directe indrukken, zonder mogelijkheid tot reflectie, en
daardoor buitengewoon heftig. Het gezin was niet langer het normale beschutte
domein. Het strekte zich uit tot de grenzen van het Duitse Rijk en daaroverheen, tot
het front waar de vader verbleef, alleen in zijn brieven aanwezig. Het volk, het
vaderland en de vijanden waren in de kinderwereld en het kinderspel prominent
aanwezig, en ze werden bewust gemaakt in inzamelingsacties ten behoeve van de
oorlogsinspanning waarbij de kinderen werden betrokken. En in november 1918 viel
dat alles weg:
‘Erschreckend schnell, in unseren Augen binnen wenigen Tagen, war
alles das, was vier Jahre lang beherrschend im Mittelpunkt alles Lebens
gestanden hatte, zusammengebrochen. (...) im Grunde der endgültige
Bankrott jener ganzen Welt der alten Generation.’19
Voor de jongste frontgeneratie maar ook voor deze jeugdigen was de naoorlogse
periode geen terugkeer naar de normaliteit omdat men nooit een normaal leven had
gekend. Ouderen konden de draad van vroeger weer opnemen, voor de jongeren
echter was er geen vooroorlogse basis aanwezig, geen ervaringsmateriaal waarmee
vruchtbaar kon worden gewerkt.20 Dit moest zich ook politiek wreken, te meer omdat
de enige politieke noties die men in de jaren na 1918 opdeed, door de naoorlogse
binnenlandse onrust in het teken stonden van gewelddadige conflicten in plaats van
het streven naar consensus en compromis.21
De kunstcriticus en publicist Hans Sahl - geboren 1902 - die in 1933 naar het
buitenland uitweek, ontdekte pas bij zijn verblijf

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

75
in Amerika wat democratie was: een werkmethode om volgens bepaalde spelregels
het samenleven van mensen te organiseren, iets zeer nuchters dus. ‘Wir glaubten
nicht an Demokratie, wir wussten gar nicht, was das war.’22 Sahl komt de verdienste
toe beter dan wie ook het begrip ‘tussengeneratie’ te hebben gekarakteriseerd, een
waardevolle aanvulling op de gebruikelijke ‘breukgeneratie’:
‘Jahrgang 1902. Eine Generation zwischen zwei Weltkriegen, die für
den Ersten noch zu jung gewesen war und für den Zweiten nicht mehr
jung genug, die den Krieg im Hinterland erlebt hatte und den Frieden als
eine Vorbereitung zum nächsten, als ein Provisorium, dem nicht ganz zu
trauen war (...) Wir waren die Generation des “Nicht Mehr” und “Noch
Nicht”.’23
Het was bovendien een tussengeneratie die op een dramatische wijze gespleten
werd in nazi's en anti-nazi's waartussen geen compromis denkbaar was. Sebastian
Haffner en Golo Mann weken uit naar het buitenland maar zagen sommige van hun
beste vrienden naar het vijandelijke kamp overgaan.24 De observatie bevat een les:
dezelfde generationele ervaringen kunnen tot volstrekt tegengestelde uitkomsten
leiden.
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2 Slachtoffergeneraties
Het voorgaande wekt de verwachting dat de dramatische gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog en de Duitse bezetting voor het lot van de Nederlandse bevolking de
aandacht voor het verschijnsel ‘slachtoffergeneratie’ sterk zullen hebben bevorderd.
Niet eerder in de moderne geschiedenis hebben zich immers dermate omvangrijke
en zwaar getroffen groepen slachtoffers gevormd, met name de joodse vervolgden,
de politieke gevangenen, de in Duitsland tewerkgestelden en - elders in het Koninkrijk
- de Indische Nederlanders. Toch ontbreekt in de uiterst omvangrijke literatuur over
deze groepen de generationele interpretatie vrijwel geheel.25 Sterker: de term
‘slachtoffergeneratie’ wordt nergens zelfs maar genoemd.
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Dat is om tenminste twee redenen buitengewoon merkwaardig. Als schokkende
gebeurtenissen tot generatievorming leiden - zoals de theorie zegt - dan moet dat
hier in hoge mate het geval zijn geweest. Traumatiserende ervaringen worden in de
psychiatrie zelfs letterlijk aan ‘schokken’ toegeschreven en leiden bij de betrokkenen
tot gevoelens van extreme discontinuïteit in de levensloop.26 Die ervaringen hebben
zich bij hen zozeer vastgezet dat ze gedurende kortere of langere tijd, soms een leven
lang, in de vorm van dwangmatige herinneringen en angsten blijven voortbestaan.
Tot zover voor wat betreft de component ‘ontvankelijkheid’.
In de tweede plaats zal zich groepsvorming voordoen. Het ligt in de verwachting
dat oorlogsslachtoffers, als lotgenoten in hetzelfde leed, elkaar zullen herkennen en
steunen en gemeenschappelijk aandacht zullen vragen voor hun noden. Behalve een
groepsbewustzijn, wortelend in de oorlogservaringen, zullen de slachtoffers
organisaties en programma's ontwikkelen, zoals omgekeerd de samenleving hun
problemen zal opmerken, adequate hulpverleningsactiviteiten zal ondernemen en
speciale wettelijke regelingen zal treffen. Met andere woorden: onder verwijzing
naar historische gebeurtenissen vindt tijdgebonden groepsvorming plaats, dat wil
zeggen: generatievorming.
Er is derhalve alle reden de diverse groepen oorlogsslachtoffers op hun
generationele kenmerken te onderzoeken.
Het raadsel van de late geboorte - Nederland had met oorlog geen enkele ervaring,
in ieder geval niet in Europa. Omdat ons land buiten de Eerste Wereldoorlog was
gebleven, maakten we in '40-'45 voor het eerst kennis met de brute realiteit van
oorlogsgeweld, bezetting, terreur en landverraad. Terwijl andere landen uit eerdere
ervaringen harde lessen hadden getrokken die een lange nawerking kenden, ging
Nederland in blanke onschuld de confrontatie tegemoet.
Wie met een oorlog geen raad weet, kan ook de vrede moeilijk hanteren, te meer
omdat in dit geval de bevrijding van het grondgebied in afleveringen tot stand kwam
en de verwoestingen in sommige delen van het land buitengewoon ernstig waren.
De ellende van de Hongerwinter droeg er extra toe bij dat eigenlijk
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heel de bevolking zich als slachtoffer beschouwde. Het moet een van de redenen zijn
geweest waarom de vele vaak zwaarder getroffenen die naar Nederland terugkeerden
- joden, politieke gevangen en iets later de Indische gerepatrieerden - met hun verhalen
over leed en verlies weinig indruk maakten. Men was vooral met zichzelf begaan.27
En spoedig daarna met de toekomst bezig: de oorlog raakte veel sneller en drastischer
op de achtergrond dan men zou hebben verwacht. Uit NIPO-enquêtes blijkt dat
opzienbarende en omstreden kwesties als de berechting van politieke delinquenten
en de zuivering in het algemeen, aldra de interesse van het grote publiek verloren.
Het waren vooral dagelijkse beslommeringen en materiële zorgen die de mensen
bezighielden: de duurte, de rantsoenering, het kledingtekort, de woningnood.28
Hoewel de herinnering aan de oorlog nog vers was, werd het herdenken al vrij
spoedig - binnen tien jaar na 1945 - door de overheid geminimaliseerd. Het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie kreeg met afnemende belangstelling te
maken29 en de heroïsering van het verzet liep ten einde: een boek als Vestdijks
Pastorale 1943, in 1948 uitgekomen, geeft van het verzet tegen de Duitsers een
buitengewoon ironisch, om niet te zeggen ontluisterend beeld. Toch werd het goed
ontvangen en kreeg het zelfs een prijs.30
In dit naoorlogse klimaat viel voor de diverse slachtoffergroepen weinig eer te
behalen. De Indische Nederlanders konden slechts met de grootste moeite enige
erkenning verwerven; de voormalige arbeiders in Duitsland kregen helemaal geen
aandacht. De zwaarst getroffen groep, de joden, slaagde er al evenmin in van zich
te laten horen, wat mede voortkwam uit de weigering van veel autoriteiten om zelfs
maar te luisteren. Voor hen geen monumenten, zoals voor het verzet, geen
afzonderlijke voorzieningen, zoals voor verzetsdeelnemers voor wie de Wet
Bijzondere pensioenen bestemd was.31
De leden van het voormalig verzet hadden zich als eersten georganiseerd en vonden
bovendien een spreekbuis in de Stichting 1940-1945 die officieel met de zorg voor
verzetslieden en hun familie was belast. Niettemin bestond er in kringen van de
voormalige ‘illegaliteit’ teleurstelling over de naoorlogse politieke ont-
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wikkeling en vooral over de prompte herrijzenis van de oude politieke partijen en
hun niet altijd brandschone voormannen. Daar kwam bij dat het begrip ‘verzet’
geleidelijk werd opgerekt tot het bijna de hele Nederlandse bevolking omvatte. Was
niet de grote meerderheid van de Nederlanders in de oorlog ‘goed’ geweest?
In de late jaren zestig begon het beeld te kantelen. De protestgeneratie die toen
het woord nam - met een scheepsroeper - begon de prestaties van de oorlogsgeneratie
als geheel ter discussie te stellen. Niet uitsluitend maar wel in hoge mate droegen
deze jongeren bij tot de ontmanteling van de stevig gevestigde verzetsmythologie.
Zelfs dr. L. de Jong, die in de jaren zestig met zijn televisieserie De Bezetting enorme
indruk had gemaakt, ontkwam niet aan de hoon van de jonge critici. In hun optiek
behoorde hij al te evident tot het kamp van degenen die de oorlog hadden meegemaakt
en op grond daarvan morele pretenties koesterden. Zijn beeld van de
oorlogsgeschiedenis heette bovendien te gesloten te zijn en in een al te eenvoudig
schema vastgelegd.32
Er was tegen het oorlogsbeeld van De Jong nog een ander bezwaar aan te voeren,
fundamenteler dan het voorgaande: hij bood bij uitstek waarlijk vaderlandse
geschiedenis, het verhaal van een strijdend en lijdend volk waarin iedere rechtgeaarde
Nederlander zich zou kunnen herkennen. Het was een succesformule omdat de
uiteenlopende ervaringen en herinneringen van de diverse maatschappelijke groepen
- ook in de oorlog verdeeld - in een nationale mythe verzoend werden. Het verhaal
schoot echter tekort omdat het leed van de joodse vervolgden een vreemd element
moest blijven: voor slachtoffers die niet ‘inpasbaar’ waren in het epos van moed en
zelfopoffering, was moeilijk een bevredigende plaats te vinden.33
Deze lacune, die aanvankelijk nauwelijks werd opgemerkt, verklaart indirect het
overweldigende succes van het boek van J. Presser dat in 1965 verscheen: Ondergang:
De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. Het beleefde
in de eerste negen maanden zes drukken en binnen een jaar werden ruim 140.000
exemplaren verkocht. Presser deed wat De Jong verzuimd had: hij concentreerde
zich nu juist op het lot van de joden en wel door henzelf het woord te geven en waar
dat niet mogelijk was, als hun woordvoerder op te treden.34 De Jong had de lezer
mee-
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gevoerd op een reis door het vagevuur, Presser maakte een helletocht. Nog anders:
de eerste schreef nationale heilsgeschiedenis, de tweede joodse onheilsgeschiedenis.
Niet door Presser, maar wel mét hem begon de historie van het nationale verzet
tegen de Duitse onderdrukking meer en meer naar de achtergrond te wijken en de
vervolging van de joden door de Duitse uitroeiingsmachinerie in het publieke
bewustzijn door te dringen. De geschiedenis van een lijdende minderheid, de joden,
stelde die van de strijdende minderheid, de verzetsdeelnemers, in de schaduw. In
onze terminologie: de twee belangrijkste segmenten van de oorlogsgeneratie
wisselden, niet ineens maar geleidelijk én voorgoed, van plaats.35
Maar hoe belangrijk de invloed van Pressers boek ook is geweest, hij kan niet
verklaren waarom het effect op de publieke Opinie blijvend was; waarom - anders
gezegd - de geschiedenis van de jodenvervolging definitief op de publieke agenda
kwam. Het had evengoed bij een tijdelijke opleving van sociale bekommernis kunnen
blijven. En ‘Presser’ kan al helemaal niet verklaren dat vrijwel gelijktijdig het leed
van de Indische Nederlanders werd ontdekt, een ontdekking die vergezeld ging van
hun streven naar herdenkingsmonumenten en nadien naar schadevergoeding. Evenmin
loopt er een directe lijn naar de weer latere activiteiten van voormalige dwangarbeiders
om bij het Duitse bedrijfsleven verhaal te vinden, overigens lang niet de enige
manifestatie van wat door een ongeduldige waarnemer als Houwink ten Cate ‘de
cultus van het slachtofferschap’ is genoemd.36
Inderdaad was er een veralgemening van het slachtofferschap aan de gang. Het
proces verliep precies zoals het eerder ging met de reputatie van het verzet: toen
koesterden grote delen van de bevolking zich in het respectabele verzetsverleden,
later achtten velen zich door de oorlog benadeeld en zochten ze, refererend aan de
joodse vervolgingsslachtoffers, naar een profijtelijke plaats in de hiërarchie van het
oorlogsleed. Jolande Withuis: ‘Om het cynisch te zeggen: de oorlogsgetroffene lijkt
soms ons nationaal model van algeheel slachtofferschap te zijn geworden.’37
Het is een ontwikkeling waarvan de verklaring uitnodigt tot twee benaderingen.
Bij de ene wordt nagegaan in hoeverre de populariteit van slachtofferschap het product
- of bijpro-
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duct - is van de huidige medicalisering van menselijke problemen, met andere
woorden: of het een diagnostische definiëring betreft. Bij de andere benadering wordt
de vraag gesteld of slachtoffercategorieën niet mede, of vooral, sociaal-politieke
constructies zijn, in het leven geroepen en gehouden door belangenorganisaties en
beleidsmaatregelen. Natuurlijk sluit het een het ander niet uit.
Traumatisering en medicalisering - Het heeft lang geduurd alvorens psychische
klachten naar aanleiding van oorlogservaringen serieus werden genomen; men bleef
de oorzaak zoeken in lichamelijk letsel. Pas in de Eerste Wereldoorlog begon men
oog te krijgen voor de eigen aard van neuroses die bij frontsoldaten werden
aangetroffen en waarvoor onder meer de benaming shell shock in omloop werd
gebracht. Daarna zakte de belangstelling weg tot men in de Tweede Wereldoorlog
met overeenkomstige klachten werd geconfronteerd die dit maal met
‘gevechtsuitputting’ werden aangeduid. De oorlog in Vietnam leverde vervolgens
het Post Vietnam Syndrome op en de Golfoorlog sloot de rij voorlopig met het Gulf
War Syndrome.38 Overigens betekende Vietnam in die zin een mijlpaal dat op grond
van wat bij Amerikaanse veteranen werd geconstateerd, een syndroom werd
gedefinieerd dat vrijwel onmiddellijk daarna een zegetocht over de wereld begon:
de ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS; in Amerika PTSD: D voor Disorder). Het
betreft een samengesteld diagnostisch begrip dat onder meer omvat: de aanwezigheid
van een zeer ingrijpende gebeurtenis (‘stressor’), een onbeheersbare herbeleving van
die gebeurtenis, vervreemding van de buitenwereld en tenslotte enkele uit een serie
concrete symptomen zoals slaapstoornissen, concentratieproblemen en
schuldgevoelens.39
PTSS is onder meer populair geworden omdat ze niet alleen op acute en chronische
maar vooral ook op uitgestelde psychische problemen de aandacht vestigde. Helemaal
nieuw was die ontdekking niet: sinds de Eerste Wereldoorlog waren er verspreide
aanwijzingen dat frontervaringen ook na jaren psychische klachten kunnen
veroorzaken: ‘Paradoxically enough, “war” neurosis was a condition more prevalent
in “peace” than in war.’40 Maar de les werd vergeten of genegeerd zodat ook na de
Tweede Wereld-
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oorlog nog weinig begrip bestond voor veteranen die op langere termijn klachten
ontwikkelden.41
Toch kregen in Nederland sommige categorieën van oorlogsslachtoffers al
betrekkelijk vroeg serieuze aandacht. Verzetsdeelnemers gingen voorop. In 1957
kreeg het leed van ex-politieke gevangenen door toedoen van J. Bastiaans intensieve
belangstelling alsook een eigen naam: het ‘K.Z.-syndroom’ of
‘postconcentratiekampsyndroom’.42 De psychische gevolgen van de jodenvervolging
waren overigens niet onbekend. Spoedig na de oorlog verschenen er publicaties,
gebaseerd op eigen ervaringen en waarnemingen van de auteurs gedurende hun
kamptijd. Later onderzoek bevestigde hun observaties: er was inderdaad bij velen
sprake van min of meer ernstige psychische schade, soms van duidelijk traumatische
aandoeningen. Mede bevorderd door de voortgaande therapeutisering van allerlei
problemen, kreeg men in de jaren zestig oog voor de aanvankelijk niet verwachte
late gevolgen van de joodse oorlogservaringen, sinds 1970 doorgaans aangeduid als
het vervolgingstrauma.43 De latere introductie van het PTSS bevestigde in hoofdzaak
wat men al wist.
De categorie van de Indische Nederlanders volgde op afstand eenzelfde traject.
In de eerste decennia na de repatriëring nam men aan dat de integratie van deze
nieuwe landgenoten zonder veel problemen verliep, enerzijds dankzij de ruime
arbeidsmarkt, anderzijds als gevolg van de vanouds sterke oriëntatie op Nederland
die voor deze mensen kenmerkend is. In de jaren zestig en zeventig werden in
toenemende mate signalen opgevangen waaruit bleek dat velen worstelden met
onverwerkt oorlogsleed. Men constateerde frequent terugkerende depressies,
slapeloosheid, nervositeit en concentratiestoornissen. In de jaren tachtig bleek het
om vrij grote aantallen te gaan en werd een complex van psychische hulpinstellingen
in het leven geroepen.44
Inmiddels is het verschijnsel ‘trauma’ zo populair geworden en wordt het zo vlot
als etiket op allerhande klachten geplakt, dat deskundigen voorzichtiger worden met
deze medische benoeming van slachtofferschap. Uit onderzoek blijkt dat niet te
gemakkelijk in collectiviteiten moet worden gedacht. Zo begint er twijfel te rijzen
aan de veronderstelde overdracht van oorlogstrauma's van ouders op kinderen. Wat
clinici hebben geconstateerd

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

82
houdt geen stand indien men de psychische problemen van hun jonge patiënten
systematisch vergelijkt met die van kinderen zonder een door de oorlog getekende
familiegeschiedenis.45
Meer in het algemeen kan men zich afvragen of de ontdekking en verbreiding van
PTSS niet te veel heeft bijgedragen aan de toch al sterke neiging tot medicalisering
en therapeutisering in onze samenleving. Stress ervaren is de normale manier waarop
mensen extreme gebeurtenissen verwerken; ze slagen daarin doorgaans zonder
professionele hulp. Wat voorheen stress werd genoemd, kreeg sinds de introductie
van PTSS het zware epiteton ‘posttraumatisch’ toegevoegd, wat op een ziektebeeld
duidt. Men heeft hulp nodig want men is ‘getraumatiseerd’.46
Het gevolg is dat slachtoffers zonder zwaarwegende reden in het medisch circuit
worden getrokken. Illustratiefis het lot van de Vietnamveteranen wier klachten tot
de definiëring van PTSS aanleiding gaven. Wat begon als het streven van een aantal
hunner om gehoor te vinden voor persoonlijke problemen als gevolg van
frontervaringen en de vijandige ontvangst bij terugkeer in patria, eindigde met de
‘vertaling’ van deze maatschappelijke strijd om respect in een wetenschappelijke,
in casu psychiatrische diagnose: PTSS. De veteranen voerden hun campagne ‘because
they needed recognition of the fact that the war had done bad things to them (...).
The price they paid was to be identified as mentally ill’.47
Komen we afsluitend tot enkele conclusies. Dat de proliferatie van slachtofferschap
in ieder geval ten dele moet worden toegeschreven aan een algemene psychologisering
en medicalisering van menselijke problemen lijkt aannemelijk. Blijft de vraag of een
en ander ook geleid heeft tot de vorming van specifieke slachtoffergeneraties.
Op het eerste oog is dat onwaarschijnlijk. De behandelwijze is doorgaans strikt
individueel: de moeilijkheden van de patiënt of cliënt worden bespreekbaar gemaakt
maar alleen achter de deur van de kliniek. Men wordt zowel aan de particuliere als
aan de publieke sfeer onttrokken.48
Bij nader inzien blijkt dit echter een voorbarige gevolgtrekking. De therapeut
functioneert in de behandelkamer niet in een sociaal luchtledig. Mét zijn cliënt komt
de samenleving binnen. Het per-
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soonlijke is tevens maatschappelijk omdat iedereen die zich onder behandeling stelt,
zich manifesteert als representant van een bepaald segmentvan de totale
slachtofferpopulatie, bijvoorbeeld als een joodse onderduiker, een ex-verzetsdeelnemer
of een voormalig bewoner van een Japans kamp. Ieders emotionele uitingen
weerspiegelen noodzakelijkerwijs concrete tijd- en plaatsgebonden ervaringen.49
Ook tijdgebonden: juist oorlogstrauma's verwijzen impliciet en vaak expliciet naar
een nauwkeurig omschreven historisch verleden. De betrokkenen behoren tot een
lotsgemeenschap die als een specifieke slachtoffergeneratie valt te karakteriseren.
In het therapeutisch proces wordt dit generationele element per definitie opgeroepen:
het belastend verleden moet ten behoeve van de verwerkingsarbeid bewust worden
gemaakt.
Er is nog een derde reden om te veronderstellen dat de therapeutische situatie
latent generatievormend werkt. In veel gevallen fungeert de arts namens de
gemeenschap als poortwachter. Van zijn diagnose hangt het af of iemand al dan niet
wordt toegelaten tot de categorie van oorlogsslachtoffers die recht heeft op de
bijzondere materiële en immateriële voorzieningen die de overheid in petto heeft.50
Deze vervlechting tussen professioneel oordeel en publieke erkenning van
slachtofferschap leidt tot de volgende vraag: in hoeverre de diverse
slachtoffergeneraties het product zijn van overheidsbeleid.
Publieke erkenning van oorlogsleed - Na de bevrijding in 1945 kregen vooral twee
categorieën Nederlanders de speciale aandacht van de regering: voormalige
verzetsdeelnemers en collaborateurs. De eersten hadden de eer van de natie gered
en ontvingen eerbewijzen en zo nodig materiële steun. De tweeden hadden de vlag
van de natie bezoedeld en werden in strafkampen opgesloten en door bijzondere
rechtbanken veroordeeld.
Voor het overige waren alle Nederlanders gelijk. Tussen de diverse groepen
oorlogsslachtoffers werd zo min mogelijk onderscheid gemaakt. Zelfs de opgedoken
en teruggekeerde joden werden als alle andere Nederlanders behandeld. Ze hadden
geen bijzondere status en er waren voor hen geen bijzondere voorzieningen. Terwijl
echter andere uit onderduik en concentra-
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tiekampen terugkerende Nederlanders een beroep konden doen op redelijk intact
gebleven kerkelijke en maatschappelijke hulpinstellingen, werden de repatriërende
joden teruggeworpen op een vrijwel vernietigde gemeenschap.51
De Indische gerepatrieerden die nadien in golven van tienduizenden Nederland
binnenstroomden, kwamen in meerderheid in een voor hen vreemd land terecht. Ze
werden toevertrouwd aan de klassiek Nederlandse, dat wil zeggen verzuilde
hulporganisaties, een uitdrukkelijk tijdelijke handreiking want ernstige problemen
werden niet verwacht: het was een kwestie van ‘aanpassen’. De komst van
Zuid-Molukkers, eveneens in de jaren vijftig, werd als een tijdelijke opvangoperatie
beschouwd; men zou na verloop van tijd naar Indonesië terugkeren. Toen dit
perspectief geleidelijk verdween, greep de overheid naar het destijds favoriete middel
waarmee alle problemen te lijf werden gegaan: sociale zorg.
In de jaren zeventig begon een maatschappelijke en politieke omslag. Terwijl de
overheid voorheen kon rekenen op de zelfwerkzaamheid en de zelfzorg van de
verzuilde instellingen in het maatschappelijke middenveld, kreeg zij door de snelle
ontzuiling de volle verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van de burgers.
De politieke ambities sloten daarbij aan: de sociale zekerheidsstaat, gericht op het
afdekken van de materiële gevolgen van levensrisico's als ouderdom en invaliditeit,
ontwikkelde zich tot een verzorgingsstaat, verantwoordelijk voor het welbevinden
van de bevolking als geheel.
De explosie in de jaren zestig en zeventig van oude en nieuwe psychotherapeutische
behandelwijzen vond in de overheid dan ook een zeldzaam royaal beschermheer,
terwijl het welzijnswerk, al evenzeer officieel uitbundig bevorderd, zich legitimeerde
door te verwijzen naar het zegenrijk geachte medisch model.52 In dit klimaat werden
de oorlogsslachtoffers als een nieuwe maatschappelijke categorie ontdekt. Om zoveel
mogelijk groepen te kunnen bereiken - verzetsdeelnemers wensten geen ‘slachtoffer’
te heten - werd zelfs een speciale term uitgevonden: oorlogsgetroffenen. Ze slaat
eigenlijk niet op een objectief aanwijsbare groepering maar ze vormt, zoals het fraai
is getypeerd, ‘het historisch product dat een eenheid op grond van
claims-op-basis-van-lijden symboliseert en creëert’.53 De door de overheid
gesubsidieerde
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stichting ICODO (Informatie en Coördinatieorgaan Dienstverlening
Oorlogsgetroffenen) die in 1980 tot stand kwam, richt zich dan ook op een zeer ruime
populatie, in de veronderstelling dat iedereen die op een of andere manier de oorlog
heeft ervaren, daarvan mogelijk psychosociale gevolgen ondervindt. Terwijl de
uitkeringsraden kritisch blijven en per geval eisen dat systematische vervolging en
detentie wordt aangetoond, staat ICODO open voor de groeiende aantallen al dan niet
vermeende slachtoffers van oorlog.54
Toen in diezelfde tijd de oorlog '40-'45 in de collectieve herinnering terugkeerde
en oorlogsslachtoffers met psychische en welzijnsnoden zich en masse begonnen
aan te melden, konden ze, populair gezegd, in een opgemaakt bed stappen. De tijdgeest
werkte krachtig mee: omdat alle leed in de jaren zeventig geduid werd als een gevolg
van maatschappelijke misstanden waarvoor de samenleving - en in de eerste plaats
de overheid - verantwoordelijkheid droeg, konden de slachtoffers met succes een
beroep doen op publieke voorzieningen en mochten ze verwachten dat speciaal op
hun problemen afgestemde maatregelen zouden worden getroffen. Dat was de situatie
die met name de joodse vervolgingsslachtoffers en de Indische Nederlanders
aantroffen.55
Deze ontwikkeling heeft naast bedoelde ook onbedoelde gevolgen gehad. Of de
uitbreiding van het aanbod tot, mogelijk onevenredige, groei van de vraag heeft
geleid, wordt vermoed maar valt moeilijk aan te tonen. Wat wel vaststaat, is de
toegenomen ‘verafhankelijking’ van de slachtoffers. De rechten die de staat toekent,
verdelen de populatie van de gegadigden in nauw omschreven administratieve
categorieën. Om voor hulp in aanmerking te komen, moet men kunnen aantonen te
behoren tot een groep die door de wet wordt gedefinieerd. Dat is vaak geen
eenvoudige zaak. Omdat de hulpvragers lang niet altijd zeker zijn van hun rechten
en soms lang op erkenning ervan moeten wachten, worden ze tot voortdurende
mobilisatie gedwongen.56 Ze zullen zich daarom organiseren en groepsgewijs ten
strijde trekken. De ‘lijders’ ontpopten zich als ‘eisers’, de passieve slachtoffers van
weleer werden zelfbewuste activisten. Wat als een vraag om hulp begon, werd een
roep om erkenning en is sinds het midden van de jaren negentig een eis tot financiële
genoegdoening.
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Er heeft inmiddels opnieuw een maatschappelijke omslag plaatsgevonden. Assertiviteit
in de zin van vasthoudend opkomen voor eigen belangen is tot een publieke deugd
verheven. De doorbraak van het marktdenken heeft de openlijke waardering van geld
uit de taboesfeer gehaald en de usance geschapen immateriële schade van een
prijskaartje te voorzien. De juridisering van het maatschappelijke verkeer komt tot
uiting in een groeiende claimcultuur en een gemakkelijker gang naar de rechter.
Bijgevolg is ook het beeld van de staat aan het veranderen. Werd in de jaren zeventig
de zekerheidsstaat door een verzorgingsstaat opgevolgd - of gecompleteerd -,
recentelijk begint de figuur van de aansprakelijkheidsstaat vorm aan te nemen. Ze
past bij de pretentie van de overheid dat hij ‘producten’ levert en bij de houding van
de burger die zich als ‘consument’ opstelt. Het is deze klimaatsverandering die ook
de oorlogsslachtoffers heeft bereikt.
De historisering van slachtofferschap - Onze (veronder)stelling is juist gebleken:
deze oorlogsslachtoffers vormen een generatie, of beter: een cluster van generaties.
Door gemeenschappelijke schokkende ervaringen zijn zij lotgenoten geworden; ze
hebben zich op die grondslag georganiseerd en zijn om die reden door samenleving
en overheid als oorlogsgetroffenen erkend. Terwijl bij anderen de herinnering aan
de oorlog geleidelijk is vervaagd, slagen slachtoffers er vaak niet in zich van hun
vroegere ervaringen los te maken. De oorlog is voor hen beschadigend geweest in
een mate die van traumatisering doet spreken.
Door de introductie van het begrip generatie kunnen we beter oog krijgen voor de
specifieke historische dynamiek waarin deze groepen zijn betrokken. Zowel hun
existentie als hun identiteit is tijdgebonden: ze zijn ontstaan en ze onderscheiden
zich uitsluitend door collectieve ervaringen in een zeer bepaald verleden. In en door
deze evenementiële binding vormen ze een ‘statische’ figuur in de stroom van de
geschiedenis. Ze aanvaarden dit en willen ook niet anders. Bewust hebben ze hun
belevenissen en waarnemingen vastgelegd en in talloze lieux de mémoire vereeuwigd:
in herdenkingen, herinneringsplaatsen, monumenten en musea.
Doordat het verhaal van hun tragische ervaringen niet of nauwelijks aan anderen
overdraagbaar is, riskeren ze een maat-
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schappelijk isolement. Al bij terugkeer in het vaderland blijken ze vaak niet begrepen
te worden en soms zelfs onwelkom te zijn. Het is een ervaring die kan leiden tot wat
psychiaters noemen ‘secundaire traumatisering’: de oorspronkelijke beschadiging
wordt verhevigd door de nonchalante of afwijzende reactie van de omgeving waarin
men terugkeert.57 De schok van de terugkeer is echter nog maar het begin van een
geschiedenis die zal duren zo lang de generatie niet geheel is verdwenen: een
geschiedenis van moeizame relaties tot de veranderende omgeving. Zoals we hebben
gezien, zijn daarin meerdere fasen te onderscheiden, met name de opeenvolging van
frustratie over politieke achteloosheid, gemengde gevoelens over de therapeutisering
van de problematiek en tenslotte georganiseerd activisme ten dienste van rechtsherstel.
Slachtoffergeneraties leiden, met andere woorden, een dubbelbestaan: ze kennen
een ‘oorsprongsgeschiedenis’ als gevolg van extreme ervaringen en een
‘nageschiedenis’ of ‘secundaire geschiedenis’ in de periode daarna. Ze liggen in
elkaars verlengde en vormen één geheel: het ontstaan van de generatie moet worden
toegeschreven aan de eerste schokkende gebeurtenissen, maar naarmate de
oorsprongsherinnering door het verloop van de tijd terugwijkt, krijgen secundaire
ervaringen meer gewicht en zelfs een eigen geschiedverloop. De aard van de latere
ervaringen kan evenwel de aanvankelijke herinnering weer versterken en de
‘oorsprongsgeschiedenis’ doen herleven.
Hoewel deze wisselwerking tussen de twee bestaansperioden bij alle typen
generaties voorkomt, is ze nergens zo heftig en manifest als bij slachtoffergeneraties.
Daarom zullen we in het volgende enkele opvallende tendenties in de nageschiedenis
van de generatie '40-'45 kort behandelen.
Wat in de eerste plaats opvalt, is de geleidelijke verzelfstandiging van de
deelgeneraties. Kort na 1945 waren de oorlogsslachtoffers, hoewel diep onder de
indruk van hun recente belevenissen, bereid de regering te volgen in haar streven
naar nationale eenheid en consensus. De prominente plaats van het verzet werd niet
betwist. Na verloop van langere of kortere tijd begonnen ze echter hun eigen weg te
zoeken. Dit had deels te maken met de afweerhou-
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ding van de omgeving, maar zeker zoveel met de allengs intensievere oriëntatie op
de oorsprongsgeschiedenis: terugkerend naar het eigen verleden, profileerde men
zich in het heden.
Terwijl de vroege joodse getuigenisliteratuur wel de aandacht had getrokken maar
geen publiek joods generatiebewustzijn had geschapen, werd dit laatste - onder meer
door toedoen van het werk van Presser - in de jaren zestig en zeventig geleidelijk
gerealiseerd. Gedefinieerd als slachtoffers, zoals zovelen, verloren de joden echter
weer hun positie als een categorie met een uitzonderlijk verleden om pas in het laatste
decennium, door middel van doelbewust activisme, hun specifieke belangen te doen
erkennen. Het valt daarbij op dat zij daarbij niet alleen verwezen naar de holocaust
maar minstens zo nadrukkelijk op de nalatigheid van de Nederlandse overheid in de
vroege periode van wat wij de nageschiedenis van hun generatie hebben genoemd.
Na een halve eeuw heeft de joodse slachtoffergeneratie zich op basis van gevarieerde
historische argumenten sterker weten te profileren dan op enig tijdstip in de naoorlogse
geschiedenis.
Het historisch traject van de Indische gemeenschap is heel anders maar in de
wording van de eigen identiteit is er overeenkomst. Het eerste initiatief om te komen
tot eigen lieux de mémoire ging uit van een aantal vrouwelijke ex-geïnterneerden die
in de late jaren zestig een massaal bezochte reünie belegden, een boek publiceerden
en een monument oprichtten. Stonden deze activiteiten, in de geest van de tijd, nog
in het teken van verzet en onverzettelijkheid, het Indisch monument dat in 1988 in
Den Haag werd onthuld, was expliciet gewijd aan de Indische oorlogsgetroffenen.
In de tussentijd was het periodiek herdenken van de oorlog in Azië tot een nieuwe
traditie uitgegroeid en werd het in brede kring gedragen. De Indische identiteit, niet
de nationale; de identiteit van de groepering, niet van de natie was in het centrum
komen te staan.58 En evenals in de joodse gemeenschap werd in Indische kring steeds
nadrukkelijker gewezen op het falen van de Nederlandse regering die het lot van de
slachtoffers onvoldoende serieus zou hebben genomen. De nageschiedenis leverde
nieuw materiaal ter ondersteuning van oude klachten.
Een extreem reactiepatroon vertoonden de voormalige Molukse militairen en hun
familieleden, een groep die als ‘de stief-
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kinderen van Indië’ een typische slachtoffergeneratie kan worden genoemd. Na hun
komst naar Nederland in de vroege jaren vijftig werden hun belangen aanvankelijk
uitsluitend verdedigd door Nederlandse sympathisanten; zijzelf hadden geen stem,
namen in ieder geval het woord niet. In de jaren zeventig barstte de bom. Kleine
groepen Molukkers namen het heft in handen en trachtten de Nederlandse regering
met gewelddadige acties te dwingen tot medewerking aan de uitvoering van wat zij
als een officiële belofte beschouwden: de stichting van een Zuid-Molukse staat in
de Indonesische Archipel.59 Alle leed werd herleid tot de mislukte opstand tegen het
Indonesisch bewind in het begin van de jaren vijftig en toegeschreven aan de
weigering destijds van de Nederlandse regering hun trouwste onderdanen in de
archipel metterdaad te hulp te komen. De voortgezette weigering van de regering
om aan hun eisen tegemoet te komen bevestigde en versterkte het generatiebesef.
Als algemene conclusie kan gelden dat bij deze groeperingen de schok van oorlog
en vervolging weliswaar primair identiteitsbepalend is geweest, maar dat de kwellende
herinnering daaraan vervolgens een tocht door de tijd maakt, waaruit een nieuw
geschiedverhaal ontstaat, gevoed met nieuwe frustraties die zich bij de bestaande
voegen.
Een tweede observatie aan slachtoffergeneraties betreft hun onderlinge rivaliteit.
De bureaucratische benoeming van al deze groepen tot ‘oorlogsgetroffenen’ verdoezelt
de feitelijke pluriformiteit; de gelijke materiële en immateriële hulp die de slachtoffers
wordt aangeboden, lokt competitie uit. Van den Berghe ziet zelfs een ‘vergelijkende
slachtofferkunde’ ontstaan, een ‘rekenkunde van het leed’.60 Met het joodse leed als
de onbetwiste gouden standaard, doen andere groepen alles om hun muntwaarde zo
hoog mogelijk op te drijven. De eigen geschiedenis moest de bewijsstukken leveren:
‘Het geleden leed werd een steeds belangrijker argument in de strijd om meer rechten
en macht, tegen hedendaags onrecht en achteruitstelling.’61
De competitie schiep ook binnen afzonderlijke slachtoffercategorieën onenigheid.
Het bleef niet bij het debat - trefwoord: ‘het Oostindisch kampsyndroom’ - over de
vraag hoe zwaar het lot is geweest van de voormalige bewoners van de Japanse
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interneringskampen in vergelijking met de Duitse concentratiekampen;62 het debat
liep uit op een vergaande detaillering in de ‘bewijsvoering’. Om zich waarlijk
‘kampslachtoffer’ te mogen noemen, moest worden aangetoond dat het eigen kamp
slechter was geweest dan andere. De buitengewoon gefragmenteerde zelforganisatie
van de oorlogsslachtoffers laat trouwens zien dat men zich bij voorkeur op basis van
lokale ervaringen wenst te verenigen.63
Er is nog een derde eigenaardigheid die in de historie van veel slachtoffergeneraties
steeds prominenter naar voren is gekomen: het zoeken naar de schuldigen. Uiteraard
zijn die er altijd geweest: slachtofferschap veronderstelt per definitie daderschap.
Maar het is vooral in de laatste decennia dat de slachtoffers van oorlog en vervolging
consequent zijn gaan speuren naar degenen die verantwoordelijk waren - of konden
worden gehouden - voor het toegebrachte leed. De kring breidt zich voortdurend uit:
niet alleen de SS, ook de Wehrmacht was bij misdaden betrokken, niet alleen de
nazi's, ook de Duitsers, niet alleen de kopstukken maar ook de man in de straat.64
Daartoe blijft de zoektocht niet beperkt. Buiten degenen die hebben gemoord en
geplunderd zijn er tallozen die het kwaad hebben laten gebeuren en op die grond als
medeplichtigen aan de schandpaal worden genageld. Zowel in het historisch onderzoek
als in de publieke meningsvorming groeit de neiging om de hele oorlogsgeneratie
moreel bankroet te verklaren:
‘De kerken, het Vaticaan, de joodse raden, de hoge ambtenaren, de
geallieerden die Auschwitz niet bombardeerden, de regeringen in
ballingschap, de niet-joodse toeschouwers in het algemeen: geen overheid,
geen organisatie, geen mens ontsnapt aan de historici die hun
medeplichtigheid of medeplichtige passiviteit aan de kaak stellen.’65
De moeilijkheid is echter dat dit alles in het verleden begraven ligt. De huidige
slachtoffergeneratie kan de contrageneraties van daders en omstanders niet meer
aanspreken omdat ze verdwenen zijn. De enige manier om de historische schuldvraag
dichterbij te halen, bestaat in actualisering van de schuldigheid, concreet: in de
uitbreiding van het zoeken naar schuld bij latere generaties.
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Daarom wordt de ‘nageschiedenis’ van de slachtoffers nader geïnspecteerd op
schuldige nalatigheid: de ‘kille’ ontvangst bij terugkeer, het bureaucratisch formalisme
van de autoriteiten en het ontoereikend rechtsherstel gelden als bewijzen dat er ook
na de catastrofe nog van alles is misgegaan.
Men kan nog één stap verder gaan door het construeren van een ‘erfelijke’
verantwoordelijkheid en dus aansprakelijkheid. De zittende Duitse regering en de
huidige leiders van het Duitse bedrijfsleven dienen goed te maken wat hun
voorgangers hebben misdaan. De huidige opvolger van de ‘schuldige’ Japanse keizer
heeft aan de oorlog part noch deel gehad maar hij is zijn zoon en draagt zijn kroon
en gaat derhalve volgens een aantal Indische rechtzoekenden niet vrijuit.
Voor ‘passieve’ schuldigen geldt hetzelfde en dat is inmiddels aanvaard. Recente
Nederlandse kabinetten hebben zich verplicht de fouten van voorgaande regeringen
te repareren. De Nederlandse bevolking wordt in haar geheel aangesproken op wat
vroegere generaties deden en misdeden. Zo redeneren niet alleen veel joodse
overlevenden maar ook Indische Nederlanders, Roma en Sinti, Zuid-Molukkers en
zelfs Papoea's. De historisering van het slachtofferschap heeft op ruime schaal
aanleiding gegeven tot de actualisering van historisch daderschap en historische
nalatigheid.
Van geslacht op geslacht - Zoals in het voorgaande is geconstateerd, ontstaan
generaties niet alleen door ervaringen die jongeren in hun gevoelige jaren hebben
ondergaan maar kunnen alle leeftijdsgroepen er deel van uitmaken. Indien de
gemeenschappelijke belevenissen extreem schokkend zijn, zullen de leden van alle
biologische generaties - grootouders, ouders en kinderen - de nawerking ervan
ondervinden en tot één historische generatie gaan behoren.
Intrigerend is de vraag wat er gebeurt indien de oorsprònkelijke, de
‘ervaringsgeneratie’ geleidelijk uitdunt. Het kan de ‘naervaringsgeneratie’ immers
niet zijn ontgaan dat de ouderen - met name hun ouders - door catastrofale
belevenissen in het verleden voor het leven getekend zijn geweest.66 In bepaalde
gevallen zal dit ook bij de kinderen emotionele problemen hebben
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veroorzaakt, in het vakjargon omschreven als ‘trans-generationele oorlogsgevolgen’,67
al wordt er terecht tegen gewaarschuwd dat veelvuldig gebruik van de term ‘tweede
generatie’ in de zin van ook-slachtoffers een eigen leven kan gaan leiden.68
Niet onwaarschijnlijk is een ontwikkeling waarbij jongeren, uit een gevoel van
intergenerationele solidariteit, het heft in handen nemen en op hun wijze de stem van
de slachtoffergeneratie laten horen. Het meest overtuigende voorbeeld bieden de
Molukse jongeren die in de jaren zeventig tot gewelddadige acties overgingen. Zich
afzettend tegen hun van passiviteit beschuldigde ouders, verenigden ze zich in een
nationalistische eenheidsbeweging om vervolgens in naam van het ideaal van de
Republiek der Zuid-Molukken de strijd met de Nederlandse regering aan te binden.69
Wat de joodse bevolking betreft, valt het bijvoorbeeld op dat de heftige protestactie
in 1987 tegen de voorgenomen opvoering van Fassbinders omstreden toneelstuk Het
vuil, de stad en de dood zeer overwegend werd gedragen door joodse jongeren die
zich voor de gelegenheid hadden verenigd in de actiegroep ‘Alle Cohens aan dek’.
Een van hun motieven was te laten zien dat ze militanter waren dan de ouderen en
zeer wel in staat een vuist te maken.70 Bij onderhandelingen in 1999-2000 over de
joodse tegoeden waren het opnieuw vooral leden van de na-oorlogse generatie die
het voortouw namen.71
Daarbij zal het niet blijven. Nieuwe generaties zullen verschijnen en ook zij zullen
zich voegen in de keten van geslachten die de herinnering aan het leed van hun
voorouders levend zullen houden: invention of tradition als vereeuwiging van
historisch slachtofferschap. Misschien is het herdenken van slachtoffers momenteel
wel een favoriete manier aan het worden om ons rekenschap te geven van ons
verleden, een nieuwe vorm van historisch bewustzijn, tot nog toe voorbehouden aan
religieuze en politieke geloven met hun martelarencultus. De professionele
geschiedschrijving zal volgen, voorzover ze al niet is begonnen een nieuwe variant
te ontwikkelen: victim-centred history.
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3 Het generatiebeeld van de oorlog
De Tweede Wereldoorlog overkwam ons. We rolden er onverhoeds in en werden er
met moeite weer uitgevist. Wat minder luchthartig: de Duitse inval ontnam ons de
vrijheid, de geallieerde opmars bracht haar terug. In de tussentijd vormde Nederland
een reusachtige wachtkamer, met vrij uitzicht op de vijand in onze straten en op de
vrienden die over ons hoofd passeerden. Het is waar dat Nederlandse militairen en
zeelieden een gewaardeerde bijdrage leverden aan de geallieerde oorlogvoering en
dat het georganiseerd verzet deed wat het kon, maar het effect van alle inspanningen
en offers bleef noodzakelijkerwijs beperkt. Het werd trouwens voor een goed deel
tenietgedaan door de Nederlandse vrijwilligers die zich in het Duitse front opstelden
en door de collaborateurs die de bezettingsmacht van dienst waren. En terwijl
duizenden verzetslieden pogingen deden de Duitse oorlogsmachine te saboteren,
hielpen honderdduizenden Nederlandse werkkrachten hier en over de grens diezelfde
machine draaiende te houden.
We hadden in 1945 dus kunnen volstaan met eerbetoon aan de helden, rouw om
de doden en zorg voor de nabestaanden, met berechting van de landverraders en
beboeting van de profiteurs, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. In
het eerste naoorlogse decennium leek dit inderdaad de reactie van overheid en
bevolking en hoewel er zich in de jaren zestig een omslag begon af te tekenen, vond
de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie het in 1970 niettemin
raadzaam zijn staf te waarschuwen voor de verdwijnende belangstelling voor de
oorlog: men zou wel eens tot ‘een soort eenzame zonderlingen’ kunnen worden.72
Het tegendeel gebeurde. In 1979 bevestigde de historicus Von der Dunk dat er
een jaar of tien eerder twijfel was gerezen aan de zin van de jaarlijkse herdenking
van de oorlog:
‘De helft van de Nederlandse bevolking had de bezetting niet meer
bewust of helemaal niet beleefd. Voor haar moesten de
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traditionele plechtigheden langzaamaan het karakter aannemen van de
viering van Leidens ontzet. Zonder hutspot en haring alleen. (...) Wie
vandaag echter afgaat op het aantal boeken, vakhistorische,
populair-wetenschappelijke, populair-onwetenschappelijke, op reportages,
documentaires, interviews, historische of fictieve films die aan de oorlog
zijn gewijd, krijgt de indruk dat die tijd - in strijd met de afscheidsstemming
van tien jaar geleden - nog nooit zo dichtbij is geweest.’73
Von der Dunk had niet te veel gezegd. In 1983 werd uitgerekend dat er in Nederland
in de voorbije vijf tot zes jaar per week gemiddeld twee boeken over de Tweede
Wereldoorlog waren uitgegeven; in 1982 ging het twee-miljoenste exemplaar van
De Jongs boeken, in een populaire editie uitgebracht, over de toonbank.74 De televisie
liet zich evenmin onbetuigd. Van de bijna 900 documentaires over een onderwerp
uit de Nederlandse geschiedenis, tussen 1951 en 1990 uitgezonden, waren er 320
aan de bezettingstijd gewijd, met de jaren tachtig als hoogtepunt.75 Vooral in de
herdenkingsjaren - om de vijfjaar - was het raak, hetgeen trouwens ook gold voor de
dag- en weekbladen die steevast met speciale edities uitkwamen, volgepakt met
herinneringen aan onderduik, verraad en verzet.76
Nog altijd leidt nieuws over de oorlog tot extreme media-aandacht, soms tot
regelrechte hypes, op een manier die journalisten bijna in verlegenheid brengt. De
toenmalige hoofdredacteur van het NOS-journaal, Nico Haasbroek, zei in 1998 dat
er op de redactie wel eens over werd gesproken maar dat men niet anders kon doen
dan volgen: ‘De automatismen rond de Tweede Wereldoorlog worden gewoon in
werking gezet’.77
Het is een curieuze zaak. De herinnering aan de oorlog reikt kennelijk over de
generaties heen en blijft intact zelfs nu de oorlogsgeneratie bezig is te verdwijnen.
Het lijkt wel alsof het beeld van de oorlog, zoals het uit de belevenissen van de
oorlogsgetuigen is ontstaan, onverwoestbaar is, misschien niet in de oorspronkelijke
maar wel in een vitale gedaante.
Ter verklaring zien wij drie hypothesen. Het zou kunnen zijn dat de oorlog, anders
dan vaak wordt aangenomen, een breuklijn
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in het maatschappelijk bestel heeft veroorzaakt en in feite een nieuw tijdperk heeft
ingeluid. We herdenken, wellicht impliciet, dan niet zozeer de oorlog als wel de
vernieuwing die hij teweeg heeft gebracht.
De tweede veronderstelling luidt dat de herinnering aan de oorlog niet spontaan
voortleeft maar door toedoen van de overheid en van vertegenwoordigers van de
oorlogsgeneratie in stand wordt gehouden. Ze vormt een politieke constructie die
overigens eigentijdse functies kan hebben gekregen die de huidige generaties
aanspreken.
Tenslotte zal de rol van de oorlogshistorici worden nagegaan. Het is mogelijk dat
de geschiedschrijving het verhaal van de oorlog dermate indringend heeft vastgelegd
dat het ondanks de wisseling van generaties heeft standgehouden.
Geen breuk: een onderbreking - In de periode 1940-1945 werd tot tweemaal toe een
georganiseerde poging ondernomen met het vooroorlogse politieke bestel radicaal
te breken. In juli 1940, een paar maanden na de Duitse inval in ons land, werd de
Nederlandse Unie opgericht die al na enkele maanden, met circa 800.000 leden,
uitgroeide tot de grootste Nederlandse politieke formatie aller tijden; de bezetter
maakte er in december 1941 een einde aan. Onmiddellijk na de bevrijding, in mei
1945, ging de Nederlandse Volksbeweging van start. Zij omvatte weliswaar een
omvangrijk en interessant gezelschap van politieke vernieuwingsgezinden, maar was
binnen het jaar al over haar hoogtepunt heen en ging in 1949 stil ter ziele.
Beide bewegingen, met onderling nogal wat persoonlijke verbindingen en
programmatische overeenkomsten, kwamen rechtstreeks voort uit de tijdens de oorlog
algemeen heersende kritiek op de werking van de Nederlandse democratie. Het ging
om een afrekening: met de vaderlandse ‘hokjesgeest’, de allesbeheersende verzuiling,
de onvruchtbare klassenstrijd, het liberale laissez faire op sociaal gebied, de
conservatieve gezapigheid. Eenheid, volksgemeenschap, ordening en gezag waren
de kernbegrippen in het programma van de Unie,78 nationale eenheid, politieke
efficiency en sociale progressiviteit vormden de drijvende denkbeelden van de
Volksbeweging.79
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De Nederlandse Volksbeweging, de meest belangwekkende van de twee omdat ze
zich in vrijheid kon ontplooien, was een typisch productvan de drukpansituatie die
ontstaat in een tijd van vijandelijke bezetting. De ideeën ontstonden in een volslagen
politiek isolement en waren doordrongen van een heftig verlangen naar culturele
catharsis, maar ze misten ten enenmale programmatische precisie en aansprekende
concreetheid. De terminologie leest achteraf als een geslaagde persiflage op
oud-vaderlandse domineestaal. De ‘geestelijke vernieuwing’ die wordt bepleit, moet
worden gevoed ‘uit de levende bronnen van Christendom en humanisme’ en strekt
zich uit tot ‘alle gebieden van het menselijk leven’, gebonden als die zijn ‘aan
volstrekte normen als barmhartigheid, gerechtigheid, waarheid en naastenliefde’. De
uitwerking van deze geloofsbelijdenis richt zich op de ontplooiing van de
persoonlijkheid, de beveiliging van het gezinsleven, de verheffing van de arbeid, de
versterking van de nationale gemeenschap en wat er verder nog aan vrome doeleinden
viel te bedenken. Waar het programma concreet werd, was het volstrekt
wereldvreemd: de zuilen moesten onder het politieke stelsel worden weggebroken
en het partijwezen zou zich langs nieuwe scheidslijnen moeten organiseren.80 Want
men was het over één ding volslagen eens: de oude toestanden mochten niet
terugkeren.81
Maar het oude bestel keerde in volle glorie terug. Reeds kort na de bevrijding van
het zuiden herrees het complete vooroorlogse complex, niet alleen de politieke partijen
maar ook, zij het nog rudimentair, het geheel van verzuilde maatschappelijke
organisaties. Het was ondergedoken geweest en kwam nu weer aan de oppervlakte.
Het werd de machtsbasis van de ‘herstellers’ en het bood een veilig tehuis aan de
velen die hun nieuwverworven vrijheid gebruikten om weer in de oude en vertrouwde
verbanden onderdak te zoeken.82
Niet alleen de late bevrijding van het westen speelde de leiders van de
vernieuwingsbeweging parten, ook het feit dat er een jaar verliep voor er verkiezingen
werden gehouden: het traditionele bestel kreeg alle gelegenheid zich opnieuw in te
richten. Daar kwam bij dat de toestroom van de hervormingsgezinden naar de PvdA
onbedoeld een fataal effect had: toen de sociaal-democraten
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in 1946 geen ‘doorbraak’ wisten te forceren en de ‘brede volkspartij’ een droom
bleef, was de vernieuwingsbeweging in feite in een fuik gezwommen want deel
geworden van een ‘normale’ politieke partij.
De historici die zich met deze periode hebben beziggehouden, zijn dan ook
nagenoeg eenstemmig in hun oordeel: de oorlog is voor de Nederlandse bevolking
een verbijsterende ervaring geweest maar het bestel is uiteindelijk niet aangetast. Al
in 1971 constateerde Schöffer ‘géén diepgaande breuk in de ontwikkeling van
Nederland’ en Blom viel hem in 1983 bij met de stelling dat de oorlog weliswaar
geruime tijd als ‘dé grote breuklijn in de recente geschiedenis’ had gegolden maar
dat inmiddels ‘een sterke mate van continuïteit tussen de vooroorlogse en na-oorlogse
samenleving een algemeen aanvaarde opvatting is geworden’.83
Kossmann was twee jaar later even expliciet:
‘De maatschappelijke hiërarchie werd niet of nauwelijks verstoord. De
relaties tussen sociale groepen, de economische en de gezagshoudingen,
de bereidheid om zich te schikken in de gegeven geestelijke en politieke
verbanden bleken na 1945 vrijwel ongewijzigd te zijn.’84
Het verst ging Klein die op basis van overeenkomstige waarnemingen over ‘het
incident van de oorlog’ sprak en van mening was dat er in de Nederlandse
geschiedenis wel andere tijdvakken zijn te noemen die ‘heel wat drastischere
omwentelingen in de maatschappelijke kaders hebben bewerkstelligd’.85
Toch is daarmee niet alles gezegd. ‘De oorlog’ is een sterk beperkende term.
Hebben zich niet als gevolg van de oorlog problemen geopenbaard, zoals het
Nederlands-Indonesisch conflict, die alsnog een historische breuklijn markeerden?
Werd er in het kielzog van de oorlog niet op allerlei gebied nieuw beleid ontwikkeld
dat zou kunnen duiden op het begin van een nieuw tijdperk? Te denken valt aan het
experiment van de rooms-rode samenwerking, de formele wapenstilstand tussen
kapitaal en arbeid, de sterk toegenomen interventie van de overheid in het economisch
leven en - wat het buitenland betreft - de beëindiging van de traditionele
neutraliteitspolitiek.
De lijst van discontinuïteiten lijkt inderdaad indrukwekkend.
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Nadere beschouwing leert evenwel dat het in bijna alle gevallen ging om een
consequente uitwerking van oudere initiatieven of om een acceleratie van het tempo
van verandering. De toenadering tussen katholieken en sociaal-democraten tekende
zich al in de jaren dertig af. De naoorlogse samenwerking tussen ondernemers en
vakbeweging ging terug op oudere corporatieve ideeën. De staatsbemoeienis met de
economie was het sluitstuk van een lange historische ontwikkeling.86 De aansluiting
bij de NAVO kwam voort uit de geheel nieuwe situatie die sinds 1948 in Europa was
ontstaan en paste trouwens volledig in het traditionele anticommunisme in ons land.87
En wat de Indonesische kwestie betreft: ondanks veel begeleidend tumult werd ze
uiteindelijk op geregelde wijze afgewikkeld, heel anders dan in Frankrijk waar de
Algerijnse afscheiding de Vierde Republiek het leven kostte, en in Portugal waar het
dekolonisatieproces het bestaande autocratische regime ten val bracht.88 Trouwens:
waarschijnlijk zijn de ‘herstellers’, met hun politieke ervaring en hun trouwe
georganiseerde achterban beter in staat geweest de naoorlogse uitdagingen tactisch
aan te pakken en de koers te verleggen dan het losse conglomeraat van de
‘vernieuwers’ dat had kunnen doen.89
Maar zoals gezegd, waarlijk epochemachend zijn hun verrichtingen niet geweest,
ook al niet omdat wat er nieuw aan was, na verloop van tijd en soms al vrij spoedig,
door de geschiedenis werd ingehaald. Het gevreesde ‘Indië verloren, rampspoed
geboren’ ging niet in vervulling. Het corporatieve stelsel geldt achteraf als een curieus
fenomeen dat ten dode was opgeschreven. Het streven naar economische ordening
en planning heeft plaatsgemaakt voor marktwerking. Met andere woorden: wat in
en na de oorlog gedurfd en vernieuwend leek, was uiteindelijk voorbijgaand en gaf
dus geen aanleiding er tot in lengte van dagen op terug te kijken.
Terugkerend naar onze vraagstelling: kan de blijvende gebiologeerdheid van de
Nederlandse bevolking door de Tweede Wereldoorlog worden verklaard uit de functie
en betekenis van die oorlog als een historische breukvlak? Het antwoord kan niet
anders dan ontkennend luiden: de jaren '40-'45 vormen in de geschiedenis van ons
land geen breuk maar slechts de onderbreking van een doorgaand maatschappelijk
proces. Er brak na de oorlog geen nieuw tijdperk aan, niet in het politieke bestel, niet
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in de grote maatschappelijke instituties, niet in de cultuur. Er kon bijgevolg geen
memorabel tijdsbeeld ontstaan, en al helemaal niet een beeld dat zich leende voor
collectief herdenken.
De fundamentele historische continuïteit tussen de voor- en de naoorlogse periode
verhinderde bovendien dat er een nieuwe generatie voor het voetlicht kon treden die
als historische beelddrager dienst zou kunnen doen. In de loop van 1946 viel het
netwerk van de vernieuwers uiteen en verdeelden de leden zich over alle politieke
en maatschappelijke stromingen. Ze waren terug te vinden onder de ministers, de
kamerleden en de ambtelijke elites: jongeren die kansen kregen op basis van hun
verzetsverleden of ook wel als gevolg van versnelde vervanging na vijfjaar stagnatie.
Maar de wens, of zelfs maar de kans, zich als nieuwe generatie te profileren, moest
onvermijdelijk bezwijken onder de immense taak van de wederopbouw, die in
samenwerking met teruggekeerde ouderen ter hand werd genomen. En met het werk
kwam de routine, en met de routine gleed het bestel in de oude banen terug. Een
vernieuwd establishment was geboren, tijdelijk verjongd. Zelfs de leden van de voor
60 procent vernieuwde volksvertegenwoordiging bleken niet minder zetelvast dan
hun vooroorlogse collega's. De verjongingskuur was maar kort merkbaar: spoedig
was de gemiddelde leeftijd van het kamerlid weer op het oude peil.90
De exploitatie van het verleden - Herinneringen hebben primair een persoonlijk
karakter en worden doorgaans slechts in kleine kring verwoord en uitgewisseld. Ze
zijn bovendien sterfelijk: ze gaan mee in het graf en bestaan hooguit voort in het
bewustzijn van de nabestaanden. Wie ze wil redden, moet ze op schrift stellen.
Collectieve herinneringen hebben een betere overlevingskans. Ze worden vaak
vastgelegd, op papier, in steen of brons, in gedenktekens, herdenkingen of wat verder
‘vereeuwiging’ belooft. Betreft het grote schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen,
dan wordt heel de natie bij de herinneringsarbeid betrokken. Herdenken krijgt het
karakter van een sacraal eerbetoon, geïnitieerd door de staat en opgelegd aan de
bevolking.
De Tweede Wereldoorlog heeft in ons land vanaf de bevrijding tot een
buitengewoon omvangrijke herinneringsindustrie geleid.
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Vele honderden monumenten en duizenden geschriften verwijzen naar die enkele
jaren, een stroom die nog steeds niet is opgedroogd. De drang tot monumentalisering
was van de aanvang af sterk, zozeer zelfs dat de regering vrijwel meteen de regie in
handen moest nemen en nog in het bevrijdingsjaar een ‘monumentenstop’ afkondigde:
voor plaatselijke gedenktekens werd goedkeuring van overheidswege verplicht
gesteld. In 1946 werd een zwaarbemande Nationale Monumenten Commissie
geïnstalleerd die de regering over de oprichting van oorlogsmonumenten moest
adviseren. Ze bestond onder meer uit vertegenwoordigers van het verzet en de
illegaliteit, van vakbonden, vrouwenorganisaties en kerken, maar er waren ook
ministers, generaals, commissarissen van de koningin en burgemeesters lid van. De
opzet was duidelijk: met betrekking tot het herdenken van de oorlog streefde de
overheid uitdrukkelijk naar consensus.91
Consensus was in de naoorlogse jaren allerwegen het grote gebod, al gebruikte
men destijds oudere termen: het ging om nationale eendracht en saamhorigheid. Zo
was de toonzetting van alle grote initiatieven uit die jaren, te beginnen in de oorlog
met de Nederlandse Unie die versterking van de volkseenheid beoogde en direct na
de oorlog met de Nederlandse Volksbeweging die al evenzeer een nationaal appèl
beoogde te zijn. Men wist na de bevrijding niet van ophouden: een
overheidsprogramma tot opvoeding van de jeugd in nationale zin, zorg voor de
zwakken door de eenheidsorganisatie Nationaal Volksherstel en actieve cultuurpolitiek
door een Nationaal Instituut, gericht op een nationaal geestelijk reveil.92
In dit klimaat van patriottische bevlogenheid kon de herinnering aan de oorlog,
mits op gepaste wijze gestileerd, nuttige diensten bewijzen. Er was geen effectiever
middel om de nationale saamhorigheid te beleven dan, geschaard om een
oorlogsmonument, terug te denken aan de offers die goede vaderlanders terwille van
het vrije voortbestaan van de natie hadden gebracht. Verwijzing naar de achterliggende
donkere jaren kon dienen ter bevestiging van de volkseenheid en het
gemeenschapsbesef in het heden. Nauwkeuriger: ‘de eendracht van het verzet stond
model voor de sociale vrede van de wederopbouw’.93 Het was de kern van het
ongeschreven programma van de politieke elite, met name
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verenigd in het Nationaal 5 mei Comité, misschien niet bedoeld maar uitermate
geschikt om tijdens de moeilijke ‘jaren van tucht en ascese’ oude en nieuwe
tegenstellingen te overbruggen of weg te masseren. Het nationaal appèl was gericht
tegen het communisme dat versterkt uit de oorlog was gekomen; het kon de kloof
bedekken tussen de zwaar gehavende joodse gemeenschap en de overige bevolking;
het kon bijdragen tot vermindering van de spanningen tussen gefrustreerde
ex-verzetsmensen en op hun post teruggekeerde, niet altijd zorgvuldig ‘gezuiverde’
notabelen.94
Of het vaderlands reveil voor de massa van de bevolking veel heeft betekend, is
moeilijk vast te stelllen. Veelzeggend is wel dat de meeste naoorlogse noviteiten de Nederlandse Volksbeweging, Volksherstel, Nationaal Instituut - na weinige jaren
ter ziele gingen. Wat resteerde, was de mythe van het strijdbare, eensgezinde volk
dat de wrede bezetter moedig het hoofd had geboden. Maar de interesse voor oorlog
en bezetting was inmiddels sterk afgenomen.
In de vroege jaren zestig werd de mythe van de oorlog nog eenmaal voor het
voetlicht gebracht: door dr. L. de Jong met zijn televisieserie De Bezetting. Toon en
strekking waren opnieuw uitgesproken patriottisch. Nog eenmaal paradeerden de
pompeuze abstracties voorbij: ‘het vaderland’, ‘ons volk’, ‘wij Nederlanders’, ‘onze
vorstin’, ‘het verzet’ en ‘de vijand’, alsof destijds in alle geledingen van de bevolking
de vlam van vaderlandsliefde had gebrand en de geest van vastberadenheid werkzaam
was geweest.
Wat voorgaande overheidsinitiatieven met moeite of helemaal niet hadden weten
te bereiken, werd via dit nieuwe en indringende medium overtuigend gerealiseerd:
het scheppen van een beeld van oorlog en bezetting dat voor iedereen herkenbaar en
aanvaardbaar was.
‘Gereformeerde onderduikers en katholieke politici, communistische
vrouwen en weggezuiverde dagbladjournalisten, Amsterdamse joden en
hoofdstedelijke politieagenten: de onverenigbaarheid van hun ervaringen
manifesteerde zich vrijwel direct nadat de euforie van de bevrijding
geweken was (...). Het is precies daar waar de sleutel tot het succes van
De Bezet-
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ting moet worden gezocht: aansluitend bij de herlevende belangstelling
voor de oorlog, wist de documentaire de tegenstellingen tussen de
herinneringen van uiteenlopende maatschappelijke groepen te overstijgen.’95
Dat het zo werd begrepen, kan worden afgeleid uit de reacties in de pers, zonder
uitzondering positief en doorgaans enthousiast, met de nadruk op het hier
gedemonstreerde ‘nationale’ moment: echte nationale televisie, ‘nationale herdenking’,
‘waarlijk nationale geschiedschrijving’ en natuurlijk: ‘een nationaal monument’.96
Ironisch genoeg vond deze nationale manifestatie plaats in de tijd dat de jonge
generatie bezig was onder protest afscheid te nemen van de erfenis van hun ouders,
dat wil zeggen, van het gesloten geschiedbeeld van de oorlogsgeneratie: ‘Het
annexerende, nationalistische perspectief verdween zo uit het collectieve geheugen.’97
In plaats daarvan werd de herinnering aan oorlog en bezettingstijd toenemend
gedifferentieerd en zelfs gefragmenteerd. Het verzet verloor de oude dominerende
en bindende positie. Nieuwe bevolkingsgroepen meldden zich aan en bedongen een
eervolle plaats in het nationale pantheon, zoals de Indische Nederlanders, verwijzend
naar andere oorlogen in verre gewesten.
Maar de overheid heeft zich niet van de wijs laten brengen. De jaarlijkse
dodenherdenking op 4 mei stond nooit ernstig ter discussie. De viering van de vijfde
mei, die sinds 1958 slechts om de vijfjaar plaats vond, werd in 1990 weer een
jaarlijkse nationale feestdag.98 Veel interessanter is evenwel de officieel verbrede
interpretatie van de oorlogservaringen. Sinds de jaren zeventig werd de herinnering
aan '40-'45 in dienst gesteld van de strijd tegen het destijds dreigende ‘neo-fascisme’
en rechtsextremisme. Nadien kwam de uitbanning van racisme en discriminatie in
het middelpunt te staan, onder meer actueel geworden door de problemen van de
wordende multiculturele samenleving. Meer in het algemeen werd de herinnering
aan de Tweede Wereldoorlog gemobiliseerd in gevallen dat mensenrechten, waar
ook ter wereld, bedreigd of geschonden werden. Daarbij is ook het onderwijs
doelbewust ingeschakeld.99
Het valt op dat al deze functiewisselingen de continuïteit in de
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oorlogsherinnering niet wezenlijk hebben aangetast. Het oorlogsbeeld dient voor en
na de sociale en culturele integratie van de bevolking. Het fungeert nog immer als
een middel tot sociale controle, tot morele in- en uitsluiting, tot het onderscheiden
van ‘goed’ en ‘fout’.
Deze actualisering van de herinnering aan de oorlog draagt echter het gevaar in
zich, dat het eigentijdse morele oordeel de concrete werkelijkheid van het
oorlogsgebeuren zal verdringen. Het praten over mensenrechten, schrijft De Haan,
maakt alle slachtoffers inwisselbaar en ontneemt bijgevolg het zicht op de specifieke
ramp die de Tweede Wereldoorlog voor velen was. Het leidt tot ‘bruuskering van
het historisch bewustzijn’.100
Een bescheiden enquête over de kwaliteit van de oorlogsherinnering, in 1998 onder
tweehonderd Nederlanders gehouden, geeft De Haan gelijk. De oudste groep 60-plussers - beschikt over de meeste concrete kennis omtrent de oorlog en denkt
bij het begrip ‘Tweede Wereldoorlog’ desgevraagd allereerst aan persoonlijke
ervaringen. Van de jongeren, in de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar, denkt meer
dan de helft aan de joden of de jodenvervolging maar van het feitelijk verloop van
de oorlog is men slecht op de hoogte. In dezelfde richting wijst het antwoord op de
vraag welke les men uit de oorlog trekt. De ouderen vertonen een gevarieerd beeld
en sommigen willen er helemaal geen les uit trekken, de jongeren noemen voor een
kwart anti-racisme en anti-discriminatie. Het meest verbazingwekkend is de zeer
uitgesproken voorkeur - 90 procent - onder de jongste categorie voor voortgezette
herdenkingen; slechts 3 procent is negatief, tegen 16 procent van de middelste en 14
procent van de oudste groep.
De historicus Von der Dunk die het resultaat kreeg voorgelegd, noemt als verklaring
‘de intensieve moralistische oorlogseducatie van de overheid en comité's als de Anne
Frank Stichting en het Nationaal Comité 4 en 5 mei’, die in de afgelopen decennia
zeer actief zijn geweest. ‘Weinig kennis, veel moralisme’, luidt de samenvatting van
het onderzoeksverslag.101
Dit zou dus de conclusie kunnen zijn: de blijvende interesse voor de oorlog, vooral
bij de latere generaties, berust niet op de overlevering van beelden en feiten van oud
naar jong, maar is primair het resultaat van een geïnstitutionaliseerd politiek mora-
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lisme waarin de Tweede Wereldoorlog als ijkpunt dienst doet. Voorzover het
ervaringsbeeld van de oorlog wordt doorgegeven, gebeurt het langs een omweg en
met een eigentijds keurmerk.
‘In opdracht van de tijd’ - Herdenking en geschiedschrijving zijn twee manieren van
omgang met het verleden. Herdenken veronderstelt én bewerkstelligt identificatie,
emotioneel en moreel. Zij die worden herdacht mogen niet worden vergeten omdat
ze hetzij ideeën hebben verkondigd of daden hebben verricht die ook nu nog
inspireren, hetzij slachtoffer zijn geweest van wreedheden die een blijvende
waarschuwing inhouden. In beide gevallen wordt de geschiedenis te hulp geroepen:
het licht dat op het verleden valt heeft ten doel het heden te verhelderen.
Geschiedbeoefening is hieraan evident verwant. Geschiedschrijving is niet alleen
uit herdenken voortgekomen, zoals Von der Dunk zegt,102 maar vindt er ook nu nog
een gerieflijk onderkomen. Gedenkboeken van ondernemingen, partijen en
verenigingen, vaak van de hand van professionele historici, zijn slechts bescheiden
voorbeelden van wat in grote stijl als staatsgeschiedenis en kerkgeschiedenis werd
en wordt beoefend. Totalitaire regimes hebben hun verleden altijd als een schatkamer
- én als een munitiedepot - bewaakt en nieuwe naties, uit koloniën ontstaan, beijverden
zich het verleden zo spoedig mogelijk in nationalistische trant te laten herschrijven.103
Geschiedenis is een kneedbaar vak dat vele meesters kan dienen.
Nergens is de spanningsverhouding tussen herdenken en geschiedschrijving zo
immens als bij de verwerking van de herinnering aan oorlogen. Niet alleen is oorlog
als zodanig al heftig emotionerend, vooral de gebrachte offers zijn het die een koele
analyse van het gebeuren ernstig bemoeilijken. Bij de Tweede Wereldoorlog, met
zijn systematische misdadigheid, zijn holocaust en hecatomben, is onbevangen studie
vrijwel onmogelijk. Met name in Duitsland, in het oog van de orkaan, weet men met
het oorlogsverleden nog altijd geen raad, zoals de telkens weer oplaaiende
Historikerstreit laat zien.
Eelco Runia heeft het dilemma in algemene termen tot het uiterste toegespitst:
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‘Kan het herdenken van de doden samengaan met het schrijven van
geschiedenis? Herdenken veronderstelt dat men het unieke karakter van
dat wat gebeurde intact laat, geschiedschrijving houdt in dat men
vergelijkingen trekt, verbanden legt en het perspectief verbreedt, kortom:
aan dit unieke karakter tornt. Wat zijn de levenden de doden verplicht?’104
Al was het niet in deze bewoordingen, dit moet de pijnlijke kernvraag zijn geweest
die Nederlandse historici zich na de oorlog zullen hebben gesteld. Herdenken was
vanzelfsprekend, herbeleving aan de hand van memorabilia mocht worden verwacht,
maar hoe moest worden omgegaan met de verplichting van de historicus, die als
wetenschapsbeoefenaar zonder vooringenomenheid een beeld had te ontwerpen van
oorlog en bezetting?
In ieder geval zou de nodige tijd moeten verstrijken. Na een periode waarin
herdenkende geschiedschrijving onvermijdelijk zou domineren, kon er geleidelijk
ruimte ontstaan voor historici die door een grotere tijdsafstand tot het onderwerp een
analytischer benadering zouden kunnen hanteren.105 Gedisciplineerd door hun
vakopleiding en steunend op hun professioneel ethos zouden zij zich sine ira et studio
kunnen wijden aan het onderzoek van het recente verleden, institutioneel beschermd
door hun universitaire positie. Maar het zou een moeizame taak blijven. Huizinga's
lichtvoetige geloofsbelijdenis dat echte historische belangstelling ‘een zekere losheid
van het heden en van het eigen ik, een zekere lichtheid en koelheid van geest’
veronderstelt,106 was voor hen niet weggelegd.
Achteraf moeten we vaststellen dat men destijds bij deze problematiek geen
ogenblik heeft stilgestaan. Integendeel, al tijdens de oorlog werden zowel in Londen
als in het bezette Nederland plannen ontwikkeld om zo spoedig mogelijk na 1945
de historische studie van oorlog en bezetting ter hand te nemen. De geschiedschrijving
werd bovendien niet over meerdere instellingen gespreid, zodat uiteenlopende
interpretaties hun kans zouden krijgen, maar rigoureus geconcentreerd bij één speciaal
daarvoor bestemde instelling: het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Het werd
al drie dagen na de bevrijding, op 8 mei 1945, opgericht - wegens een vormfout
nogmaals in 1947 - met
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als opdracht ‘een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar de geschiedenis van
Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog’.107
Het RIOD (of RvO), dat pas in 1999 onder de gewijzigde naam van Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) een andere positie en een ruimere taak
zou krijgen, is om meerdere redenen een hoogst eigenaardige instelling geweest. Het
hield zich uitsluitend bezig met de geschiedenis van de laatste wereldoorlog en dan
nog slechts voorzover het Nederland en Nederlands-Indië betrof. Het was een
staatscreatie en ressorteerde rechtstreeks onder het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Formele banden met universiteiten of andere wetenschappelijke
instellingen ontbraken. Het instituut was als het ware uit de normale infrastructuur
van het historisch bedrijf gelicht, een stap terug in de historie van de Nederlandse
geschiedbeoefening die immers sinds ongeveer 1870 naar het universitaire domein
was overgebracht en onder het gezag van hoogleraren was gesteld.108
Nog eigenaardiger is het dat het RIOD, anders dan aanvankelijk de bedoelingwas,
tal van dienstverlenende functies kreeg toegeschoven, tezamen zo omvangrijk dat
met recht van een tweede hoofdtaak kon worden gesproken. Te noemen zijn onder
meer formele en langlopende taken zoals de verificatie van aanvragen voor
verzetspensioenen en voor schadevergoedingen van oorlogsgetroffenen, het onderzoek
naar geroofde goederen en algemene voorlichting betreffende oorlog en bezetting.109
De beste onderzoekers die men in huis had, werden herhaaldelijk belast met het
uiterst tijdrovende opsporen van justitieel benodigd archiefmateriaal en met de rol
van getuige-deskundige in processen tegen Duitse en Oostenrijkse
oorlogsmisdadigers.110
In 1964 kreeg het RIOD zelfs een autonome rol bij het opsporen van deze
oorlogsmisdadigers. Naar aanleiding van een Duits verzoek om rechtshulp werd de
Duitse justitie van informatie voorzien uit dossiers bij het instituut, een zuiver justitiële
taak die normaliter thuishoort bij het Openbaar Ministerie dat hiervoor een wettelijk
verankerde verantwoordelijkheid heeft. Een deskundige in deze materie noemde de
figuur, met een goed gevoel voor understatement, ‘opmerkelijk’. Pas in 1979 nam
het OM deze taak over.111
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Het jaar 1979 markeert ook in ander opzicht een omslagpunt in de geschiedenis van
het RIOD. Voor het eerst kreeg het instituut een reglement waarin onder meer werd
vastgelegd dat instituutspublicaties met persoonlijke gegevens slechts na toestemming
van de verantwoordelijke minister naar buiten mochten worden gebracht. Aanleiding
was de affaire-Aantjes einde 1978, waarbij de RIOD-directie met veel tamtam - en
bovendien naar de feiten onnauwkeurig - het oorlogsverleden van de politieke
voorman Aantjes in de openbaarheid bracht. Het instituut, en vooral directeur L. de
Jong, raakten in opspraak; de Kamer stelde een onderzoek in. Het instituutsreglement
was het gevolg.112
Het was toeval, maar in datzelfde jaar 1979 ging De Jong met pensioen, twee jaar
later gevolgd door zijn rechterhand A.J. van der Leeuw. Terwijl De Jong onverdroten
voortwerkte aan zijn magnum opus, brak voor het RIOD een tijd van onzekerheid aan.
In de jaren negentig werd het instituut voor het eerst door een visitatiecommissie
beoordeeld. Een tweede commissie boog zich over de toekomst van het RIOD, echter
niet dan na geconstateerd te hebben dat een ‘coherent onderzoeksprogramma’ ontbrak
en dat 40 procent van de archiefcollecties nog steeds niet was ontsloten.113
In 1999 werd de knoop doorgehakt. Het instituut werd bij de rijksoverheid
weggehaald en ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. De naam werd gewijzigd en het programma, met behoud van de
oorlogsgeschiedenis, verbreed. In zekere zin werd het instituut weer wat het bij
oprichting bedoelde te zijn: een instelling voor historisch onderzoek.
Want inderdaad: er werd bij het RIOD weliswaar veel historisch werk verricht,
maar een wetenschappelijk instituut was het maar zeer ten dele. Het had - of kreeg
- in veel opzichten het karakter van een overheidsdienst ter afwikkeling van een
aantal kwesties die tot de nasleep van de oorlog behoorden. De naam
‘oorlogsdocumentatie’ is achteraf treffend juist: documenten lenen zich voor talloze
doeleinden, zoals voorlichting en educatie, administratieve controle, strafrechtelijke
bewijsvoering en ook, natuurlijk, voor historisch-wetenschappelijke bewerking.
En omdat de meeste documenten nergens anders beschikbaar waren en de
medewerkers er vrij toegang toe hadden, bezat het
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instituut een unieke machtspositie. Terecht is gesproken van ‘een angstaanjagend
monopolie’.114 Het RIOD kon reputaties maken en breken, en deed dat somtijds ook,
bij een enkeling zelfs tot tweemaal toe. Friedrich Weinreb, na de oorlog veroordeeld
wegens oplichting en verraad van joodse landgenoten, werd eerst door
115
RIOD-medewerker Presser vrijgepleit en op een voetstuk gezet en er nadien door
RIOD-medewerker Van der Leeuw, in samenwerking met Giltay Veth, na zes jaar
studie weer afgehaald.116
Wat voor het instituut gold, gold ook voor de belangrijkste medewerkers: ze
combineerden meerdere functies en wisselden hun onderzoekswerk nu en dan af met
politiek en justitieel georiënteerde activiteiten. Sijes werd uit zijn studie van de
arbeidsinzet - de gedwongen tewerkstelling van Nederlanders in Duitsland - gehaald
om materiaal te verzamelen voor het Eichmann-proces en kort nadien om in Wenen
tegen een andere oorlogsmisdadiger te getuigen.117 Zelfs de koele vakhistoricus Cohen
hielp, zoals hij zei, met genoegen mee met het aandragen van materiaal op grond
waarvan Rauter de kogel kreeg.118 Ook andere prominente medewerkers, zoals Van
der Leeuw, vervulden meerdere rollen.119
De vanzelfsprekendheid waarmee dit alles gebeurde, wekt van enige afstand gezien
verbazing. Hoe is het te verklaren dat de geschiedschrijvers van het RIOD zo
gemakkelijk hun schrijftafel verruilden voor opsporingswerk, niet alleen in de eerste
hectische jaren maar gedurende decennia? Kwam hun professionele identiteit niet
in botsing met dergelijke wetenschapsvreemde activiteiten?
Het simpelste antwoord is wellicht dat nogal wat medewerkers niet tot historicus
waren opgeleid of in ieder geval nooit serieus vakhistorisch werk hadden verricht.
De Jong had voor de oorlog geschiedenis gestudeerd maar was tot zijn indiensttreding
bij Oorlogsdocumentatie als journalist werkzaam geweest, de meeste jaren als de
stem van Radio Oranje in Londen. Pas achtjaar na zijn aanvaarding van de leiding
van het RIOD promoveerde hij. Sijes had een blauwe maandag Indisch recht gestudeerd
maar werkte voorafgaand aan zijn benoeming bij het RIOD als elektrisch lasser. De
totstandkoming van zijn eerste werkstuk, over de Februari-
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staking, kwam dan ook moeizaam tot stand en had ter voltooiing een krachtig helpende
hand van De Jong nodig.120 Ook Van der Leeuw was een autodidact. Na een
afgebroken studie scheikunde belandde hij via het studentenverzet en een taak bij
de perszuivering in de top van het RIOD.121 Presser bekleedde weliswaar een leerstoel
in de geschiedenis maar hij gold in het historische wereldje als een outsider, en wat
belangrijker is: hij achtte zichzelf geen wetenschappelijk historicus.122 Alleen Cohen
hoort in het rijtje niet thuis. Hij was mediaevist en verliet in 1959, na veertien jaar,
het RIOD om in Leiden een leerstoel in de Middeleeuwse geschiedenis te aanvaarden.
Wat opvalt: het werd gezien als desertie, want werken bij Oorlogsdocumentatie werd
beschouwd als een levensroeping.
Méér nog: het werd gezien als een joodse plicht. Van Sijes kreeg Cohen te horen
‘dat je als jood een taak had, waarvan je niet mocht weglopen’, een mening waarbij
De Jong zich aansloot:
‘als je eenmaal, als lid van een groep die zo ongelooflijk zwaar door de
nazi's is getroffen, de beslissing hebt genomen om bij Oorlogsdocumentatie
te gaan werken, je de emotionele impuls moet voelen om het werk daar
naar behoren af te maken.’123
Uitzonderlijk zwaar getroffen waren de voornaamste onderzoekers van
Oorlogsdocumentatie zeker. De Jong, die naar Londen kon uitwijken, verloor zijn
ouders, zijn tweelingbroer en jongere zuster en vrijwel al zijn overige familieleden.
Hij voelde zich ‘geamputeerd’.124 Sijes wist onder te duiken maar verloor zijn ouders,
een grootvader en zijn zuster en zwager met hun kinderen.125 Presser trachtte vergeefs
naar Engeland te ontkomen, deed met zijn vrouw een - mislukte - poging tot zelfmoord
maar moest in 1943 meemaken dat ze op een treinreis werd gepakt en naar een
vernietigingskamp gestuurd.126
Alle drie hebben zij aan het verlies van hun familieleden kwellende herinneringen
en schuldgevoelens overgehouden. De Jong was twee-en-een-half jaar in analyse om
zijn emoties onder controle te krijgen maar hij heeft later toegegeven dat zijn
traumatische ervaringen hem met ongebroken kracht zijn blijven achtervolgen. Hij
zag zijn werk bij het RIOD als een wijze van verwerking maar ook als ‘gesublimeerd
verdriet’.127 Sijes werd
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jarenlang gekweld door een droom waarin zijn ouders verschenen om hem te verwijten
hen niet te hebben geholpen. De confrontatie met oorlogsmisdadigers waarbij hij als
getuige-deskundige optrad, greep hem extreem sterk aan en maakte hem letterlijk
ziek. Uiteindelijk was psychiatrische hulp nodig.128 Ook van Presser is bekend dat
hij levenslang ernstig heeft geleden onder de dood van zijn vrouw, een van de redenen
waarom hij met zijn boek over de jodenvervolging eindeloos heeft geworsteld: pas
na zeven jaar voorstudie slaagde hij erin een begin te vinden en het zou nog zeven
jaar duren voor het was voltooid.129 Het bekorten van de tekst ten behoeve van een
Engelse vertaling en het beantwoorden van kritische commentaren moest hij aan De
Jong overlaten: hij was uitgeput. Achteraf heeft men zich op Oorlogsdocumentatie
afgevraagd of het wel verstandig was geweest Presser juist voor dit thema uit te
nodigen.130
Ook de niet-joodse Van der Leeuw, die zich graag als een flegmaticus voordeed,
had navrante herinneringen aan familieleden en verzetsvrienden die niet uit
gevangenschap waren teruggekeerd.131 Hij ging bovendien gebukt onder een
nachtmerrie waarover hij niet kon of wilde praten. In augustus 1944 werd hij door
de Sicherheitspolizei opgepakt maar na een week weer vrijgelaten. Vier dagen later
arresteerden de nazi's twee leden van het gezin Heine waar hij voorheen was
ondergedoken; ze stierven in een concentratiekamp. De korte tijd tussen Van der
Leeuws vrijlating en de aanhouding van de Heines leidde tot het gerucht dat hij
verraad had gepleegd. Hij droeg het verhaal een halve eeuw met zich mee zonder er
met iemand over te spreken. Ook bij het RIOD wist men van niets, tot het feit begin
1999 ter kennis van het instituut werd gebracht en een halfjaar later in de pers kwam.
Desgevraagd moest Van der Leeuw erkennen dat deze kwestie heel zijn leven ‘als
een steen op zijn borst’ had gedrukt.132
Is het gewaagd te veronderstellen dat deze persoonlijke belevenissen tenminste
mede een sterke motivering zijn geweest om bij Oorlogsdocumentatie te gaan werken
en een heel leven te blijven werken? Helpen ze niet verklaren dat men niet volstond
met geschiedschrijving, maar ook met uiterste inspanning bijdroeg aan de opsporing
en berechting van de schuldigen aan misdaden waaronder men zelf zozeer had
geleden? Om af te rekenen met

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

111
een verleden dat voor deze getourmenteerde mensen ook hun persoonlijk verleden
was?
Mogelijk ligt hierin ook de verklaring van het feit dat het voornaamste werk van
De Jong en Presser niet als wetenschappelijke geschiedschrijving was bedoeld maar
als een wijze van herdenken, zoals bij Presser, of als een verhaal dat door de tijdgenoot
moest worden herkend, zoals De Jong expliciet nastreefde. Niet de professionele
fascinatie van de vakhistoricus dreefhen maar een persoonlijke verplichting, een
psychologische noodzaak, een morele impuls. Beunders gaat zelfs zo ver te
veronderstellen dat De Jong het levend houden van de herinnering aan de oorlog,
via de moderne massamedia, belangrijker vond dan zijn taak als geschiedschrijver,
en Kristel, die zich omstandig in hun werk heeft verdiept, karakteriseert De Jong als
de ‘journalist-geschiedschrijver’ terwijl ze Presser de ‘literator-geschiedschrijver’
noemt.133
Hun werk is erdoor getekend. Van De Jong, die zijn emoties doorgaans goed in
bedwang wist te houden, is niettemin gezegd dat hij te veel ‘van zich af’ schreef134
en dat hij vooral in het achtste deel van zijn hoofdwerk, aan de jodenvervolging
gewijd, als professioneel historicus terugtrad om de ooggetuigen aan het woord te
laten.135 Pressers Ondergang had zelfs niet de bedoeling een wetenschappelijke
bijdrage te zijn. Het heette, in de woorden van de auteur, de uiting van een ‘zedelijke
verplichting’, te omschrijven ‘als de roeping, de tolk te zijn van hen, die, tot een
eeuwig zwijgen gedoemd, alleen hier en nu, alleen deze ene keer, zich nog eens
konden doen horen’.136 Helaas was het verzamelde materiaal niet controleerbaar
omdat een behoorlijk notenapparaat ontbrak, ook in het manuscript dat bij het RIOD
berustte en waarnaar Presser de geïnteresseerde vakgenoot verwees.137 Al werd het
boek door Oorlogsdocumentatie naar buiten verdedigd, intern wist men dat het niet
deugdelijk was. Van der Leeuw in een terugblik: ‘Daarvan zeiden we bij het RIOD:
het staat er óf niet in, óf het staat er verkeerd in’.138
Was iets anders mogelijk geweest? Was de sterke emotionele betrokkenheid bij
het onderwerp, die bij sommige RIOD-medewerkers werd aangetroffen, werkelijk
een onoverkomelijke hindernis om verantwoorde en vakbekwame historiografie te
beoe-
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fenen? Het antwoord luidt natuurlijk ontkennend. Het instituut publiceerde tal van
uitstekende studies en ook een autodidact als Sijes slaagde erin met zijn hoofdwerk
over de ‘arbeidsinzet’ grote indruk te maken.139 Maar daarvoor moesten wel enkele
voorwaarden zijn vervuld.
Cohen, die in 1959 bij Oorlogsdocumentatie was vertrokken, keek een jaar later
in zijn Leidse oratie op zijn ervaringen bij het instituut terug. Zonder het RIOD met
name te noemen, velde hij over wat hij had gezien een scherp oordeel. Dit waren de
hoofdpunten: eigentijdse geschiedenis is altijd voorlopig want ‘bijziend’; grotere
afstand in tijd scherpt de blik; al te nabije schokkende gebeurtenissen kunnen
‘vooringenomenheid’ veroorzaken zodat men ze - aldus Toynbee - misschien beter
kan laten rusten; wie zich er toch in wil verdiepen, dient zich in het denken en
handelen van zijn tijdgenoten in te leven en de vraag te stellen ‘wat hen heeft gedreven
en hoe zij hebben gehandeld: zijn oordeel over hen is toegift’.140
Hoogtepunt van zijn oratie, die quasi-argeloos over een obscure middeleeuwse
historicus handelde, was de passage waarin hij, onder verwijzing naar zijn vorige
werkkring, een persoonlijke bekentenis deed en zijn kaarten als historicus
onomwonden op tafel legde:
‘Ik meen intussen dat de mate waarin een historicus emotioneel aan zijn
stof gebonden is, minder afhangt van de aard en de nabijheid van zijn
onderwerp dan van zijn aanleg en van de mate waarin hij wetenschappelijk
erdoor wordt geboeid. Bij een jarenlange studie van het
nationaal-socialisme en zijn praktijk in en buiten Nederland (...) was mijn
persoonlijke ervaring dat het onderwerp zozeer mijn belangstelling in
beslag nam dat ik waarlijk Toynbee's aansporing niet behoefde, de materie
te bekijken als dateerde ze van 1940 vóór in plaats van even veel jaren na
Christus.’141
De Jong, die aanwezig zal zijn geweest en aan het einde van de rede met waardering
wordt toegesproken, moet de oratie welhaast als een belediging hebben ervaren. Wat
de oud-adjunct-directeur van het RIOD hier poneerde, was vloeken in de kerk. Alles
wat op Oorlogsdocumentatie heilig was en door De Jong van de aanvang
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af als de ‘philosophy’ van het instituut was ontwikkeld, ging overboord: het geloof
in de superioriteit van contemporaine geschiedschrijving, waaraan latere historici
maar weinig zouden kunnen verbeteren; de vastbeslotenheid ook de meest pijnlijke
onderwerpen in studie te nemen, zonder op mogelijke ‘vooringenomenheid’ zelfs
maar acht te willen slaan; de noodzaak van ‘oordelen’, niet als ‘toegift’ maar als
kerntaak; geschiedschrijving, niet uit wetenschappelijke gefascineerdheid maar als
een morele roeping en een vaderlandse plicht.142
In feite kwam het allemaal samen in De Jongs overtuiging dat de bezettingstijd
geen willekeurig onderwerp kon zijn maar dat ‘de materie van 1940’ waarover Cohen
sprak, moest worden bekeken met de ogen van de generatie van 1940 en
geïnterpreteerd overeenkomstig de waarden en normen van ‘1940’. Want als er iets
is dat bij De Jong voorop staat, dan is het wel zijn onvermoeibaar streven een
geschiedverhaal te bieden dat bestemd én toegankelijk is voor de oorlogsgeneratie;
waarin alle leden van die generatie, zonder uitzondering, ‘zich zelf herkennen’ en al
lezend zullen toegeven: ‘Ja - zo hebben wij toen gedacht’. Zo omschreef hij in 1949
het doel van wat hij steevast noemde ‘het Geschiedwerk’, om bijna veertig jaar later,
bij de voltooiing van dat werk in 1988, dezelfde tekst af te drukken.143 Het typeert
De Jong: bij zijn ‘Verantwoording’ achteraf herhaalt hij eenvoudig wat zijn
doelstelling vooraf is geweest. Hij behoeft - of wenst - er geen letter in te veranderen.
Maar het ging hem niet alleen om het bewerkstelligen van ‘zelfherkenning’, er
vielen aan de donkere jaren ook lessen te ontlenen.
De Jong zag de oorlog als een karaktertest: ‘In moeilijkheden tonen volkeren, als
mensen, het zuiverst wat zij waard zijn’, is de befaamd geworden stelling die hij het
eerste deel van zijn werk meegaf.144 Ter toelichting op zijn televisie-uitzendingen
over de bezetting, begin jaren zestig, was hij explicieter:
‘Ik heb de wetenschap der geschiedenis nooit als een maatschappelijke
luxe gezien; een volk kan kracht ontlenen aan bezinning op het verleden;
daar steken lessen in die men niet straffeloos veronachtzaamt.’145
Het televisiemedium noemt hij een effectiefmiddel om ‘het nu
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levende geslacht’ te bereiken, terwijl historische publicaties speciaal ‘ten aanzien
van een volgende generatie’ een nuttige functie vervullen, zeker als ze eenmaal ‘in
de les- en leerboeken overgenomen zijn’.146
Het zal niemand zijn ontgaan dat De Jong opvallend vaak in termen van
‘tijdgenoten’ en ‘generaties’ spreekt en zijn werk als historicus nadrukkelijk als een
generationele opdracht ziet. Hij spreekt herhaaldelijk over de betekenis van de
oorlogsgeschiedschrijving voor deze en volgende geslachten, en over zijn plicht, als
tijdgenoot die het gebeuren beter ziet dan later komenden,147 zijn leven aan die taak
te wijden. Die oorlogsjaren zijn immers in de Nederlandse geschiedenis van
‘bijzondere betekenis’, want - en dan komt het weer - ‘zo werd het (...) door de
tijdgenoot, en ook door deze tijdgenoot beschouwd’.148
Interessant is dat diverse van de belangrijkste recensenten van het werk van De
Jong eenzelfde generatiebewustzijn aan de dag leggen. Het eerste deel uit de serie
wordt door de Nijmeegse historicus Manning begroet met een artikel onder de kop
‘Dienst aan onze generatie door beter inzicht in recent verleden’; twee jaar later
signaleert de Leidenaar Schöffer problemen bij De Jong die ‘zijn en mijn generatie’
ondervinden; nog later gaat een historicus van de Vrije Universiteit, Puchinger, zelfs
uitbundig op de generationele toer door onder meer te spreken van ‘een magnifieke
inleiding van een tijdgenoot’, ter voorkoming van elk misverstand nogmaals
aangesproken als ‘tijdgenoot dr. De Jong’, die ‘voor deze generatie’ nuttig werk heeft
gedaan.149
Twintig jaar later is het niet anders. Bij een terugblik op De Jongs voltooide werk
noemt de historicus Bank hem ‘een getuige en tijdgenoot’ die ‘de generatie van de
tijdgenoten’ wel moest aanspreken omdat hij de geschiedenis van oorlog en bezetting
‘in de oorspronkelijke beleving daarvan’ wist door te geven.150 De journalist en
publicist Paul van 't Veer schaarde zich in deze rij met zijn oordeel dat het werk van
De Jong ‘wellicht het beste’ was ‘dat de oorlogsgeneratie, haar eigen ervaringen als
norm nemend, tot stand kon brengen’. Hij prijst het als ‘het belangrijkste
oorlogsmonument dat wij hebben’, om er meteen een waarschuwing aan vast te
knopen: ‘Maar als alle monumenten tegelijk een tijdsbeeld, waarin alleen de tijdgenoot
zichzelf helemaal zal herkennen’.151
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Hier wordt dan toch een vraag opgeworpen die menigeen zich al eerder gesteld zal
hebben: hoe kan een zozeer generatiegebonden geschiedschrijving worden
gerechtvaardigd? Hoe is het mogelijk dat De Jong tijdgebondenheid niet als een
gevaar maar als een voordeel ziet? Hebben de collega-historici inderdaad geen kritiek
gehad op deze beperkte benadering? Hebben jongere historici niet nieuwe wegen
gezocht en gevonden?
Het is aan de hand van deze en dergelijke vraagpunten dat we ter afsluiting van
het onderwerp een korte beschouwing zullen wijden aan de specifieke
eigenaardigheden van wat we noemen ‘generationele geschiedbeoefening’.
Generationele geschied beoefening - Hij zal niet de enige zijn geweest, maar in ieder
geval was het óók Jan Romein die over de tijdbepaaldheid van de geschiedschrijving
een uitgesproken mening had. Elke generatie schrijft de geschiedenis opnieuw en
elke tijd heeft zijn eigen beeld van het verleden, stelde hij in 1937, en hij hechtte
zozeer aan die uitspraak dat hij haar in het voorwoord van zijn bundel Het onvoltooid
verleden uit 1948 nagenoeg letterlijk herhaalde.152
Hoewel hij daarmee, op een bijna uitdagende manier, de factor tijdssubjectiviteit
in de geschiedbeoefening introduceerde, kon hij er niet mee uit de voeten. Niet bereid
dit verlies aan zekerheid te aanvaarden, onderzocht hij systematisch de mogelijkheden
om de verloren objectiviteit in de geschiedbeschouwing terug te winnen. Na wat
vergeefse pogingen kwam hij terecht bij het begrip ‘tijdgeest’ dat naar zijn mening
uitkomst bood. Hij liet zijn conclusie cursief drukken: ‘Objectief noem ik die
geschiedschrijving, en zekerheid geeft derhalve die geschiedschrijving, die in
overeenstemming is met de tijdgeest’.153 De volgens Romein onvermijdelijke
subjectiviteit van het geschiedbeeld van de tijdgenoot werd ‘geobjectiveerd’ door
de tijdssubjectiviteit maatgevend te verklaren.
Romein liet het niet bij deze kunstgreep, maar probeerde vervolgens vast te stellen
wat in zijn dagen dan wel de inhoud van die tijdgeeest zou kunnen zijn, waarbij hij
merkwaardig genoeg zijn toevlucht nam tot een zuiver politiek standpunt, te weten
de emancipatiestrijd van arbeiders en boeren en de daarbij horende

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

116
‘kritische wetensvorm’ van het dialectisch materialisme.154 Beseffend dat niet iedereen
zijn standpunt zou willen delen, dekte hij zich in door een onderscheid te maken
tussen de ‘ware’ tijdgeest - de zijne - en de ‘valse’ tijdgeest.
Uiteraard kwam vooral dit verschil tussen waar en vals stevig onder vuur. Ter
verontschuldiging is wel aangevoerd dat Romein in 1937 voor de moeilijkheid stond
een alomvattend begrip als ‘de’ geest van de tijd te moeten hanteren in een tijdsperiode
die volstrekt was gepolariseerd langs de scheidingslijn democratiefascisme, zodat
hij zich als anti-fascist alleen kon redden door de politieke scheidslijn uit te vergroten
tot een onderscheid tussen de ware en de valse tijdgeest.155 Maar het bleef een dubieuze
nooduitgang, omdat slechts weinig democraten zich destijds aangetrokken zullen
hebben gevoeld tot Romeins ‘dialectisch materialisme’.
Keren we nu terug naar de kwestie waar het ons om begonnen was - de
problematische geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog - dan lijken we
weinig of niet te zijn gevorderd. Romein heeft weliswaar het probleem goed gezien:
het gaat om de onvermijdelijke spanningsverhouding tussen de norm van een
‘objectiverende’ geschiedschrijving en het gevaar van generatiegebonden en dus
‘subjectiverende’ historische noties. Zijn poging om vervolgens vaste grond onder
de voeten te krijgen door een beroep te doen op een mistig begrip als ‘tijdgeest’ en
dan nog wel de ‘ware’ tijdgeest, oogt echter niet veelbelovend.
Toch is deze conclusie voorbarig. Juist Romeins dwaalwegen kunnen ons op het
juiste spoor brengen. Om te beginnen: het hopeloze concept tijdgeest blijkt op de
periode '40-'45 uitzonderlijk goed toepasbaar. Het overgrote deel van de
oorlogsgeneratie was bij alle verschillen in religieus, politiek en cultureel opzicht,
fundamenteel verenigd door dezelfde oorlogsbelevenissen. Ze vormde inderdaad een
lotsgemeenschap, tijdelijk weliswaar, maar zeer uitdrukkelijk.
Het was deze ‘tijdgeest’, voelbaar en zichtbaar voor de tijdgenoot maar niet of
nauwelijks overdraagbaar, die historici de gelegenheid bood echte
‘generatiegeschiedenis’ te schrijven. De prestatie van De Jong bestond in zijn
capaciteit de enorme collectie tijdsherinneringen te verwerken tot een lopend verhaal.
Dat hierin
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de subjectiviteit van de tijdgenoot direct tot uiting kwam en overheerste, achtte hij
eerder een voor- dan een nadeel. Onze ‘objectiviteit van oordeel’, schreef hij al in
1949, kunnen we verhogen door persoonlijk contact met de hoofdrolspelers uit de
oorlog. De ‘atmosfeer’ - lees: tijdgeest - van die jaren moet in het geschiedverhaal
bewaard blijven. ‘Dan alleen ontstaat een werk, dat door de tijdgenoot als waarachtig
erkend wordt - aan welke erkenning het een deel van zijn objectieve betekenis voor
de toekomst ontlenen zal’.156 [onze curs.; JvD]
Dit is een boeiende stelling. Het gevaar van de tijdssubjectiviteit - dus van de
generatiegebondenheid - van het historische beeld wordt hier, zoals eerder door
Romein, overwonnen verklaard door er de functie van objectivering aan te verlenen.
Ook in een ander opzicht heeft De Jong - onbedoeld, neem ik aan - de strategie van
Romein gevolgd: diens onderscheid tussen ‘ware’ en ‘valse’ tijdgeest heet bij De
Jong het verschil tussen ‘goed’ en ‘fout’. Sterker nog: bij beide auteurs gaat het om
de tegenstelling tussen democratie en nazisme. Door zich consequent aan de kant
van de ware dan wel goede partij op te stellen, wisten ze met zekerheid dat hun
geschiedverhaal het juiste perspectief had, waarnaast geen alternatief geschiedbeeld
denkbaar was. Naast een ‘objectieve’ hebben we hier te maken met een moreel
superieure geschiedbeoefening.
Er is nog een derde overeenkomst met Romein. Evenals hij behoefde De Jong zijn
weg door de historische stofniet zoekend en tastend te banen, maar kon hij uitgaan
van een vooraf vaststaand geschiedbeeld. In het voorwoord van het eerste deel van
zijn seriewerk noemde hij volledige verantwoording van de geraadpleegde bronnen
‘tamelijk zinloos’ omdat kennisneming van wat de historicus heeft geraadpleegd
‘nooit ten volle de inhoud verklaren kan van het in hem gegroeide en
door hem vastgelegde historische beeld dat, zo formuleerde ik het eens,
niet uit maar aan het bronnenmateriaal tot ontwikkeling gekomen is’.157
Dat beeld, mag men veronderstellen, heeft hij al in Londen gevormd en het wachtte
sindsdien slechts op meer materiaal om tot ontwikkeling te worden gebracht.
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Wie nu verwacht dat dit merkwaardige genre geschiedschrijving bij Nederlandse
historici scherpe kritiek zou ontmoeten, komt bedrogen uit. Er meldden zich in het
algemeen weinig critici en degenen die zich lieten horen toonden zich mild. Naast
veel waardering waren er soms vragen, zoals bij Schöffer: is De Jong niet wat vroeg
met het presenteren van een standaardwerk; geeft dat niet te veel de indruk van een
definitieve tekst; is er niet een meer analyserende en theoretiserende aanpak nodig
om voor de vakman aantrekkelijk te worden? Lijnrecht tegenover De Jongs voorkeur
voor eigentijdse geschiedenis stond Schöffers mening dat er voor een diepergaande
studie meer ‘geestelijke distantie’ nodig zal zijn.158 Von der Dunk zei hetzelfde, wat
venijniger: dit is ‘een geschiedbeeld, dat toch meer aan bestaande opvattingen en
sentimenten appelleert, dan dat het nieuwe diepere inzichten vrijmaakt’.159
Het meest opmerkelijk is wel dat er tegen De Jongs veelvuldig verkondigen van
politiek-morele oordelen weinig bezwaar werd gemaakt, terwijl dit elders in de
geschiedschrijving resoluut werd afgewezen. Blijkbaar heerste er ten aanzien van de
oorlogsgeschiedenis voldoende eensgezindheid om niet over De Jongs ‘goed’ en
‘fout’ te struikelen.160 Met veel kernonderwerpen uit de bezettingstijd kon men
eenvoudig niet uit de voeten. ‘Tot nog toe’, schreef De Swaan in 1988, ‘is er over
de nazitijd niet te spreken in woorden die geen oordeel inhouden; de
nationaal-socialisten beschrijven is al hen aanklagen’.161 De commissie die het deel
Reacties op het werk van De Jong redigeerde, ging nog een stap verder met de stelling
dat de oorlogstijd ‘de enige periode in de Nederlandse geschiedenis (vormt) die geen
debat over fundamenteel gelijk of ongelijk toelaat’. Daaruit verklaarde zij de
beperktheid van het publieke debat, ook waar historici eraan deelnamen: ‘het bleef
voor het grootste deel een discussie tussen tijdgenoten die in allerlei opzichten dicht
bij elkaar stonden al waren zij het met elkaar oneens’.162
Wie de moeite nam deze eensgezinde tijdsbevangenheid en generatiegebondenheid
van het oorlogsbeeld wat verder te doordenken, moest onvermijdelijk op de vraag
stuiten hoe latere generaties De Jongs werk zouden ontvangen. Al in 1970, toen De
Jong nog maar enkele delen van zijn hoofdwerk had voltooid, signa-
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leerde Von der Dunk het verschil tussen degenen die de oorlog hebben meegemaakt
en in het verhaal ‘flarden van eigen herinneringen en belevenissen’ herkennen, en
‘een generatie die hier slechts pure geschiedenis in vermag te zien’.163 Vier jaar later
ging hij er uitvoeriger op door. Gegeven de duur van De Jongs project, zal het laatste
deel ‘in een ander Nederland’ verschijnen dan waarin het werk werd geconcipieerd.
‘Een andere generatie is volwassen geworden en oorlog en bezetting zijn
in een gewijzigd perspectief komen te staan. Wanneer De Jong zich zelf
trouw blijft (...), dan dreigt het werk bij voltooiing meteen ook naar
geschiedschrijving van gisteren te smaken. Past hij zich aan nieuwe vragen
en maatstaven, aan het nieuwe perspectief aan, dan raakt de eenheid zoek
(...). In de praktijk zal De Jong zo telkens moeten laveren tussen trouw
aan zichzelf en zijn opzet en trouw aan de tijdgeest.’164
Het is een scherpzinnige redenering maar er bleek achteraf niets van te kloppen.
Zoals we eerder hebben gezien, houdt zelfs de huidige generatie onverminderd vast
aan het sinds een halve eeuw overgeleverde oorlogsbeeld. De Jong heeft zijn koers
volstrekt niet bijgesteld en werd ook niet tot ‘laveren’ gedwongen. Of het trouwe
lezerspubliek in De Jongs werk ‘geschiedschrijving van gisteren’ zal proeven, valt
te betwijfelen; of de jonge generatie het zo zal zien is van weinig belang omdat ze
van het werk helemaal geen kennis zal nemen.
Blijft de vraag of jonge historici zich niet voelden uitgedaagd. Was het voor hen
niet verleidelijk De Jongs kolossale politiek-morele epos vakkundig onder het mes
te nemen? Werd het niet eens tijd om eindelijk het analytisch apparaat in stelling te
brengen waarop al zo lang werd gewacht?
Eigenaardig genoeg niet. Pas in 1983 kwam het tot een algemeen-confronterende
stellingname: Bloms oratie In de ban van goed of fout.165 Hoewel hij redelijk
voorzichtig te werk ging, zoals bij het uitruimen van een porseleinkast raadzaam is,
stelde hij niettemin de kern van De Jongs geschiedbeeld principieel ter discussie: het
overwegen van politiek-morele oordelen. Ook bepleitte Blom meer vergelijkend
onderzoek en de toepassing van het begrip ‘accommodatie’ ter aanduiding van vormen
van samen-
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werking met de bezetter die met de term ‘collaboratie’ te negatief worden
gekarakteriseerd.
Hoewel Blom zakelijk argumenteerde, was De Jong not amused. In zijn werk had
hij herhaaldelijk erkend niet voor de eeuwigheid te schrijven, en gezegd te verwachten
dat ‘latere generaties’ vragen zullen stellen ‘die wij thans niet eens kunnen
bevroeden’,166 maar toen Blom enkele best te bevroeden vragen naar voren bracht,
reageerde hij uiterst koel. Over het werk van zijn jongere collega zei hij geen mening
te hebben: ‘Ik was al tamelijk op leeftijd toen hij boven kwam drijven en ik heb geen
gelegenheid gehad zijn werk te leren kennen’.167 Maar van Bloms aanslag op zijn
ruime toepassing van het begrip ‘collaboratie’ bleek hij wel degelijk kennis te hebben
genomen, getuige deze uitspraak in een interview uit 1988, waar een omstreden
beslissing van de Hoge Raad aan de orde kwam: ‘Waarom zou je daarvoor vage
begrippen als “accommodatie” gebruiken, zoals Blom voorstelt. Hij komt zo geen
zier verder’.168
De Jong had niet helemaal ongelijk. De jongere oorlogshistorici leverden weliswaar
respectabele studies af maar een nieuw of sterk vernieuwd geschiedbeeld kwam niet
tot stand. Dat had twee elkaar versterkende oorzaken. Aan de ene kant leidde de
verwetenschappelijking van het historisch werk ertoe dat er, zoals een jongere
onderzoeker het formuleerde, ‘iets uit het openbare domein wordt weggetrokken’ en
tot onderdeel gemaakt van ‘historische en wetenschappelijke preoccupaties’.169 Met
andere woorden: omdat het heldere beeld van De Jong noodgedwongen complexer
werd, werd het grote publiek niet meer bereikt. Daardoor - en dat is de andere kant
van de medaille - bleef het conventionele, door De Jong ontworpen geschiedbeeld
intact, wat weer een barrière betekende tegen nieuwe en meer genuanceerde inzichten.
Toen Blom in 1999 als directeur van Oorlogsdocumentatie in functie trad, noemde
hij als moeilijkste aspect van zijn nieuwe werkkring ‘de intensiteit van de publieke
emotie’ waarachter hij ‘de fuik van de moralisering’ ontwaarde.170 RIOD-medewerker
In 't Veld had al tien jaar eerder ervaren dat hij als oorlogshistoricus onder zware
druk stond: ‘in alle kwesties rond de Duitse bezetting(...) blijkt de publieke opinie
helaas meer invloed op ons uit te oefenen dan goed is’.171
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Toen de historicus Chris van der Heijden vorig jaar - institutioneel geheel
onbeschermd - in een briljant boek het goedfout-beeld van De Jong frontaal
attaqueerde, kon hij weten wat hem te wachten stond.172 De morele artillerie werd
onmiddellijk in stelling gebracht en alle tot op de draad versleten argumenten
marcheerden weer eens voorbij. Toch was Van der Heijden over De Jongs positie
niet unfair. De Jong, schreef hij, behoort tot de groep die door de oorlog het hardst
is getroffen.
‘Het lag voor de hand iemand uit deze groep woordvoerder te maken van
de verbijstering van een generatie. Dat het boek vervolgens op iedere
pagina de sporen draagt van die verbijstering en van de daaraan gepaard
gaande ingehouden woede, het zou pas echt onbegrijpelijk zijn als het niet
zo was geweest.’173
In een interview ging Van der Heijden nog een stap verder, zonder zijn eigen
standpunt te verloochenen: ‘Ik had in zijn plaats niet anders gekund’. Echter: ‘Hij
had zijn beeld nodig, ik heb mijn beeld nodig. Omdat ik in mijn tijd geleefd heb’.174
We concluderen: het generatiebeeld van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse
bezetting van Nederland is niet alleen het warm gekoesterde bezit van de
oorlogsgeneratie of het exclusieve product van de officiële herdenkingspolitiek, het
is ook de creatie van een groep van oorlogshistorici, met dr. L. de Jong als kingpin.
Verstrengeld als dit beeld is - en wil zijn - met de spontane én de georganiseerde
herinnering aan de oorlog, blijkt het tot op de dag van vandaag moeilijk aan te tasten.
Dat elke generatie de geschiedenis opnieuw schrijft, zoals Romein poneerde, blijkt
een betrekkelijke waarheid.

Eindnoten:
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Vos, Televisie, 9.
Von der Dunk, ‘De ban’, 64.
Blom, ‘In de ban’, 102.
Vos, Televisie, 33, 35 vlg.
Zie bijv. de Volkskrant van 4 mei 1985 en 22 april 1995.
Peters, ‘Mythische waas’, 23.
Ten Have, De Nederlandse Unie, 227.
Schlichting, ‘De eenheid’, 47.
Bank, Opkomst, 54-55.
Luyendijk, ‘Ontnuchterd’, 38.
Manning, ‘Het bevrijde zuiden’ 197, 200-203; Bosscher, ‘Waar’, 89-91.
Bank e.a. (red.), Het Koninkrijk, 142; Blom, ‘In de ban’, 115.
Kossmann, De Lage Landen, II, 207.
Bank e.a. (red.), Het Koninkrijk, 664.
Klein, ‘Wegen’, 276.
Blom, ‘Jaren van tucht’, 206-213.
Van Doorn en Hendrix, Het Nederlands-Indonesisch conflict, 24.
Kossmann, De Lage Landen, II, 208; zie ook Blom, ‘Jaren van tucht’, 213-214.
Daalder, ‘De Tweede Wereldoorlog’, 38; Bosmans, ‘Beide er in’, 206-207.
Locher-Scholten, ‘Van Indonesische urn’, 196; Van Ginkel, Op zoek, 240-242.

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Van Ginkel, Op zoek, 176, 177-185, 188-189.
De Haan, Na de ondergang, 54.
Ibidem, 54-58.
Van Vree, ‘Televisie’, 15.
Ibidem, 15.
Van Ginkel, Op zoek, 253.
De Haan, Na de ondergang, 60.
De Haan, ‘De staat’, 37; Jonker, ‘De betrekkelijkheid’, 34-35.
De Haan, ‘De staat’, 37.
Peters en Schuyt, ‘Weinig kennis’, 24-27; Jansen van Galen, ‘De heilige oorlog’, 26.
Von der Dunk, Voorbij, 13.
Lewis, History, 96-97.
Runia, De pathologie, 17.
Bank, Oorlogsverleden, passim.
Huizinga, Tien studiën, V.
De Jong, Het Koninkrijk, deel 13, Bijlagen, 4-5; Paape, ‘Veertig jaar’, 9-11.
Tollebeek, ‘De uitbouw’, 7.
Paape, ‘Veertig jaar’, 17-20; Pam, De onderzoekers, 36-41.
Pam, De onderzoekers, 50 vlg.
Brilman, ‘Een strafrechtelijke’, 167-169, 173-174.
Pam, De onderzoekers, 75-80.
Bastiaan Bommeljé, ‘RIOD verdient geen bijzondere behandeling’, NRC Handelsblad, 14 oktober
1997.
A. de Swaan, ‘Een huisaltaar voor het oorlogsverleden’, NRC Handelsblad, 24 december 1988.
Presser, Ondergang, I, 101-110; Grüter, Een fantast, 112-113.
Grüter, Een fantast, 141-143.
Roegholt, Ben Sijes, 117-147; zie ook 188-194.
Pam, De onderzoekers, 51.
Ibidem, 80.
Roegholt, Ben Sijes, 90, 95-105, 113.
Frits Abrahams, Interview A.J. van der Leeuw, NRC Handelsblad, 4 mei 1991.
Kristel, Geschiedschrijving, 65, 181-182.
Pam, De onderzoekers, 48.
De Jong, ‘Epiloog’, 187.
Roegholt, Ben Sijes, 77-78.
De Jong, ‘Jacques Presser’, 252.
De Jong, ‘Epiloog’, 188; Anneke Visser en Chris van der Heijden, ‘Dit is hartebloed’, NRC
Handelsblad, 23 april 1988.
Roegholt, Ben Sijes, 87, 139-140, 143-147, 188.
De Jong, ‘Jacques Presser’, 257-258.
Pam, De onderzoekers, 60-62; Frits Abrahams, Interview A.J. van der Leeuw, NRC Handelsblad,
4 mei 1991.
Abrahams, ibidem.
Frénk van der Linden, ‘De geschiedenis drukt als een steen op mijn borst’, NRC Handelsblad,
24 juli 1999; J.A.A. van Doorn, ‘Rechter in eigen zaak’, HP/De Tijd, 6 augustus 1999.
Henri Beunders, ‘L. de Jong, meer dokter dan doctor’, de Volkskrant, 22 april 1995; Kristel,
Geschiedschrijving, 207.
De historicus I. Schöffer in: Banl e.a. (red.), Het Koninkrijk, 141.
Kristel, Geschiedschrijving, 207, 188.
Presser, Ondergang, I, viii.
Kristel, Geschiedschrijving, 180.
Frits Abrahams, Interview A.J. van der Leeuw, NRC Handelsblad, 4 mei 1991.
Roegholt, Ben Sijes, 182-185.
Cohen, Otto, 12-15.
Ibidem, 14.
De Jong, ‘Nota uit 1949’, 14-16, 19-21.
Ibidem, 20; De Jong, Het Koninkrijk, deel 13, Bijlagen, 8.
De Jong, Het Koninkrijk, deel I, 8.
De Jong, Het Koninkrijk, deel 13, Bijlagen, 24.

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Ibidem.
Kristel, Geschiedschrijving, 190.
De Jong, Het Koninkrijk, deel I, 8.
Bank e.a. (red.), Het Koninkrijk, 32, 141, 169.
Jan Bank, ‘Het monument van De Jong’, de Volkskrant, 23 april 1988.
Bank e.a. (red.), Het Koninkrijk, 269.
Romein, ‘Zekerheid’, 28; dez., Het onvoltooid verleden, 6-7.
Romein, ‘Zekerheid’, 34-35.
Ibidem, 39-40.
Kamerbeek, ‘Geschiedenis’, 211.
De Jong, ‘Nota uit 1949’, 15.
De Jong, Het Koninkrijk, deel I, vii. De hierbij behorende voetnoot, de eerste van duizenden,
bevat een onjuiste verwijzing; het genoemde paginacijfer bestaat niet.
Bank e.a. (red.), Het Koninkrijk, 133-134, 141.
Ibidem, 42.
Blom, ‘In de ban’, 105-106.
A. de Swaan, ‘Een huisaltaar voor het oorlogsverleden’, NRC Handelsblad, 24 december 1988.
Bank e.a. (red.), Het Koninkrijk, xviii-xix, xxii.
Ibidem, 162.
Ibidem, 258.
Blom, ‘In de ban’, 102-120.
De Jong, Het Koninkrijk, deel 1, 8.
Prenger, ‘Zo ontzettend’, 6.
Anneke Visser en Chris van der Heijden, ‘Dit is hartebloed’, NRC Handelsblad, 23 april 1988.
Adriaan de Boer en Han van Gessel, ‘Het IJzeren Gordijn van dr. L. de Jong van Nieuweschans
tot Wuustwezel’, de Volkskrant, 14 april 1990.
‘Op afstand van politiek en publiek’, Akademienieuws (KNAW), juni 1999, 5.
Jansen van Galen, ‘De heilige oorlog’, 26.
Van der Heijden, Grijs verleden, voor een beoordeling: Blom, ‘Grijs verleden?’.
Van der Heijden, Grijs verleden, 411.
Interview Chris van der Heijden in NRC Handelsblad, 3 maart 2001: ‘Oorlog over de oorlog’.

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

123

3 Strijdgenoten en hun ongeduld
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[Inleiding]
Veel generaties, zoveel is duidelijk, worden door de geschiedenis gevormd. Ze dragen
het stempel van een historisch moment en ze ontlenen aan dat moment hun identiteit.
Ze zijn een product van de discontinuïteit die de geschiedenis eigen is.
Het tegengestelde komt evenzeer voor: het historisch moment ontstaat uit een
generationeel initiatief. De generatie ondergaat de loop der gebeurtenissen niet maar
verlegt die loop. Ze reageert niet op een gegeven trendbreuk maar bewerkstelligt
deze, door het stichten van een politieke partij, het proclameren van een nieuwe
artistieke stijl of het poneren van een revolutionair wetenschappelijk denkbeeld.
De leden van een dergelijke ‘actieve’ generatie zijn met recht activisten te noemen.
Als strijdgenoten vormen ze een falanx die doorgaans uit een elitaire minderheid
bestaat, al kan door haar succes de meerderheid worden gewonnen, die op haar beurt
dus als een ‘passieve’ generatie gaat fungeren. Hun ongeduld komt voort uit de
pretentie eigen superioriteit te kunnen stellen tegenover de inferioriteit van hun
voorgangers. Hetwordt versterkt door het besef dat ze als ‘jongeren’ - wat ze
doorgaans zijn - het initiatiefnaar zich toe moeten trekken. Anders dan de passieve
generaties die ontstaan uit ervaringen in het verleden, zijn actieve generaties immers
op de toekomst gericht.
In het volgende komen drie typen van dergelijke generaties aan de orde, onderling
sterk verschillend. Literaire en artistieke generaties ontstaan in volle vrijheid en
kunnen zich elk denkbaar experiment veroorloven. Politieke generaties opereren
daarentegen binnen een gegeven structuur, soms een staatsbestel, soms een
partijregime. Wetenschapsgeneraties nemen een tussenpositie in: gedisciplineerd
door scholing en standaard-methodologie, zijn ze vrij en worden ze soms zelfs
geprovoceerd om hun boeien te verbreken.
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1 Literaire successie-oorlogen
Misschien is het elders anders gesteld maar voor Nederland geldt in ieder geval dat
schrijvers en in het bijzonder dichters zich met een zekere graagte tot ‘een generatie’
plegen te rekenen, dan wel - en dat komt op hetzelfde neer - tot een groep ‘jongeren’.
Ter ondersteuning van die positiebepaling of ter toelichting noemt men zich de
vertegenwoordigers van een stroming of beweging die wordt gekenmerkt door een
of ander literair of artistiek -isme. Hoewel de benaming ‘avant-garde’ veel van haar
attractie heeft verloren, wordt ook daarmee nog al eens geschermd.
Aan de hand van enkele Nederlandse dichtersgeneraties zullen we nagaan waar
dit veelvuldig gebruik van de aanduiding generatie op berust. Is er inderdaad sprake
van een nieuw of vernieuwend literair aanbod of vormt zo'n beweging het antwoord
op een maatschappelijke breuk? Of zou het vooral gaan om een ludiek evenement?
Generaties en hun critici - Nog op de valreep van het nieuwe millennium werd een
gooi naar roem gedaan. Het gebeurde, zoals vaak, in de vorm van een bloemlezing
die een wapenschouw bedoelt te zijn: Sprong naar de sterren, gepresenteerd als
recent werk van ‘de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw’.1
De redacteur van de bundel toont zich in zijn inleiding nogal onzeker. De 25
dichters die hij bijeen heeft gebracht, wensen zich naar zijn mening niet tot een
generatie te rekenen. Niet de aard van hun werk noch hun leeftijd verenigt hen, maar
uitsluitend het feit dat zij allen in de jaren negentig debuteerden. Toch probeert de
redacteur precies één bladzijde verder de inhoud van de bundel te karakteriseren. Hij
spreekt van ‘gebeurende poëzie’, waarin veel ‘beweging’ voorkomt en die een
‘filmisch karakter’ vertoont. Maar men wil zich niet tegen voorgangers afzetten,
geen ‘burchten bestormen’.2
Dit zijn bescheiden geluiden, zeker in vergelijking met het geraas waarmee de
eerste Nederlandse literaire generatie voor
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het voetlicht sprong: de Tachtigers. Hun woordvoerders konden eigenlijk alleen maar
in generaties denken, met de eigen bentgenoten uiteraard als de ultieme
doorbraak-dichters. ‘Jong’ en ‘jongeren’ waren de sleutelwoorden. Kloos sprak
eenvoudig van ‘de jonge generatie’, Van der Goes had het over ‘Jong Amsterdam’
en Van Deyssel sprak van ‘Nieuw Holland’.3 Ze hebben het over verschillende
uitingsvormen - literair, artistiek of politiek - maar in hun parmantige zelfkwalificatie
stemmen ze overeen. Bij monde van Van der Goes presenteerde de redactie van De
Nieuwe Gids zich als de voorhoede van een nieuwe generatie. Uit het prospectus:
‘Zij voor zich gevoelt de behoefte aan samenwerking der jongeren. Zij
heeft reden te veronderstellen dat hare tijdgenooten die behoefte niet
miskennen. Zij koestert den wensch het orgaan te worden van het jongere
geslacht in de Nederlandsche letterkundige, wetenschappelijke en artistieke
wereld.’4
Kloos beperkt zich tot het literaire. Hij is ruimhartig genoeg naast de zijne een
redelijke geslaagde voorafgaande ‘generatie van 1840’ te onderscheiden - van de
oude Gids - zij het, dat die haar tijd heeft gehad en heeft afgedaan.5 Daarmee volstaat
hij niet: sinds het begin van de eeuw ziet hij niet minder dan acht literaire generaties
voorbijtrekkken, een observatie die na hem door niemand is herhaald.6
Alsof men voorgoed de smaak te pakken had, werd tien jaar later, na aarzeling
overigens, een ‘generatie van Negentig’ ten doop gehouden. De leden zijn deels
voormalige Tachtigers, deels nieuwe figuren, deze keer niet rond De Nieuwe Gids
geschaard maar rond De Kroniek. Het zijn echter lang niet allemaal ‘jongeren’ en
het generatiebewustzijn is aanzienlijk zwakker dan bij Kloos en zijn mannen.7
Dan wordt het aan het generatiefront wat stiller. Alleen ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog ontstaat enig rumoer, vooral door toedoen van Hendrik Marsman die
met veel pathos een jonge vitalistische of modernistische beweging aankondigt om
nadien te moeten toegeven dat de opzet niet is gelukt en tot ‘de dood van het vitalisme’
moet worden besloten.8
Hoewel zich in het interbellum geen sterke nieuwe generatie
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aanmeldt, blijkt de verleiding zich als zodanig te benoemen keer op keer
onweerstaanbaar. Het lijkt bijna traditie nu en dan een bloemlezing of een
‘letterkundige almanak’ te laten verschijnen waarmee een gezelschap schrijvers en
dichters zich als de laatste ‘jongeren’ aanmeldt.
Menno ter Braak die dergelijke presentaties kritisch volgt en zich vrolijk maakt
over het nogal gewilde samengaan van ‘jongere jongeren’ en ‘oudere jongeren’ in
één generatiedebuut,9 is zelf voor een generationele positiebepaling niet ongevoelig.
Zo ordent hij een aantal van zijn opstellen in de vorm van een reeks ontmoetingen
met ‘de vorigen’, waarbij hij aantekent dat zijn reacties op zijn ‘generatiegenoten’
vooralsnog in portefeuille blijven. Sterker: begin 1932 lanceert hij samen met Eddy
du Perron en Maurice Roelants het tijdschrift Forum, met als doel ‘een generatie van
schrijvers, die thans om en bij de dertig zijn’ bijeen te brengen. De initiatiefnemers
zetten zich met zoveel woorden af tegen de voorafgaande generatie waaraan de naam
van Marsman is verbonden.10
De Forum-generatie wordt op haar beurt onder vuur genomen door de Vijftigers,
zogeheten experimentele dichters die na de oorlog een heuse letterkundige revolutie
aankondigen. Ze noemen zich ook wel de Beweging van Vijftig - verwijzend naar
Tachtig - en ze adopteren met graagte een term die uit de mode was geraakt:
avant-garde.11 De polemische toon doet inderdaad aan de Tachtigers denken. Het
gaat om een frontale aanval van ‘jong’ op ‘oud’. De oudere generatie telt niet meer
mee en heeft evenmin recht van spreken: ze bestaat uit ‘onbevoegde aanklagers’ die
een ‘incompetente critiek’ te berde brengen die geen antwoord waard is: ‘Een oudere
generatie heeft in principe steeds ongelijk wanneer zij een jongere generatie
beoordeelt’.12 De revolutie slaagt zozeer boven verwachting dat het avant-gardisme
van Vijftig al na enkele jaren achterhaald is en wordt gevolgd door een ‘tweede
generatie experimentelen’ ofwel de ‘post-experimentelen’.13
We hebben slechts een greep gedaan uit het overvloedig beschikbare historisch
materiaal; over het optreden van literaire generaties is zeker nog heel wat meer te
melden. Daaruit volgt als
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conclusie, zou men zeggen, dat het generatieverschijnsel zich bij uitstek leent voor
een handzame structurering van de literatuurgeschiedenis. De historici zouden
dankbaar moeten zijn: de onoverzienbare veelheid van personages heeft zich bij
voorbaat groepsgewijs geformeerd, gereed voor inspectie.
Die dankbaarheid ontbreekt. Generaties hebben in de literatuurwetenschappen
relatiefweinig aandacht gekregen en nog minder enthousiasme gewekt. Om met
enkele Nederlandse stemmen te volstaan: het vroege artikel van Kamerbeek
weerspiegelt sympathie maar leidt niet tot conclusies of aanbevelingen;14 Teesing,
die in zijn erudiete studie over literair-historische periodisering op de kwestie stuit,
toont zich sceptisch: het generatiebegrip is uit andere wetenschapsgebieden afkomstig
en blijft daardoor in de literatuurgeschiedenis een Fremdkörper;15 Anbeek maakt in
zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur druk gebruik van het
generatieconconcept en hij wijdt er ter afsluiting een gedegen beschouwing aan, maar
zijn aanvankelijke twijfel wordt niet weggenomen: ‘wie historie en literatuur met
elkaar vergelijkt, wrijft in feite altijd twee hypothetische constructies langs elkaar:
een even verleidelijke als riskante bezigheid’.16 Het meest recente geluid komt van
Frans Ruiter die na een brede terreinverkenning, ook vroege buitenlandse publicaties
omvattend, tot een negatief oordeel besluit:
‘De voorlopige conclusie die naar mijn smaak uit dit soort onderzoek
getrokken kan worden is dat er tal van interessante, longitudinale
veranderingsprocessen vallen te constateren, maar dat deze processen zich
zo geleidelijk en gespreid voltrekken en door zoveel verschillende factoren
bepaald worden, dat het generatieconcept in pregnante zin er eigenlijk
nauwelijks op van toepassing is. Ook binnen de literatuursociologie blijft
het hoogstens een handzame metafoor.’17
Nu zou ‘geleidelijk en gespreid’ als bezwaar kunnen vervallen indien er een
onmiskenbare vernieuwingsbeweging valt aan te wijzen, een heuse literaire revolutie.
Om die reden heeft Anbeek er geen moeite mee om voor Tachtig en Vijftig een
uitzondering te maken, al blijft hij bij zijn mening dat de werkelijkheid altijd
gecompliceerder is dan ‘het eenzijdige, propagandistische beeld
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dat de overwinnaars van de toestand gaven’.18 Teesing, op zoek naar de relatie tussen
literair-historische periodisering en generationalisme, komt in algemene termen tot
een gelijkluidende conclusie:
‘Wir möchten also nicht nach Generationen periodisieren, sondern
umgekehrt nur dann von einer Generation sprechen, wenn sie in der
Geistesgeschichte etwas Neues bringt, eine neue Periode eröffnet.’19
Overzien we het voorgaande, dan constateren we een merkwaardig contrast: aan
de ene kant het telkens opnieuw aangeheven ‘Feldgeschrei einer jungen Generation’20
en aan de andere kant de aarzeling van de literatuurhistorici om van generaties te
spreken. Kan het zijn dat de literatuurwetenschap van huis uit moeite heeft met een
sociologisch begrip als generatie, of valt er inderdaad geen verband te leggen tussen
het optreden van schrijversgemeenschappen en het proces van maatschappelijke
verandering? Of nog anders: gaat het bij deze vele literaire ‘generaties’ om reëel
bestaande formaties of is er vooral sprake van een modieus etiket?
Een sociaal of een literair product? - Op het eerste oog lijkt het bijzonder aannemelijk
dat het continue proces van culturele en maatschappelijke verandering op de een of
andere manier invloed uitoefent op het literaire en artistieke domein. Elke historische
periode kent immers expressievormen en themata die door de ontwikkelde tijdgenoot
als ‘eigentijds’ worden gezien en ervaren. Culturele voortbrengselen kunnen dus per
tijdperk worden geordend, wat ons dicht in de buurt brengt van de uitspraak dat ze
generationeel kunnen worden gespecificeerd.
Friedrich Kummer, die in 1909 een monumentale studie publiceerde over de
complete negentiende-eeuwse Duitse literatuur, verwierp daarom de vigerende
literatuurhistorische indeling naar scholen en stijlen als zijnde kunstmatig en
levenloos, en koos voor een opeenvolging van in totaal vijf generaties, elk ‘aus
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu begreifen’.21 Zijn boek
volgt ontstaan, bloei en neergang van die generaties met ijzeren consequentie. Per
generatie begint hij met een typering van de politieke, economische, culturele en
intellec-
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tuele situatie die zich in Duitsland in de betreffende tijdsperiode voordoet en van de
algemene stand van de literatuur - inclusief buitenlandse invloeden - om vervolgens
elke generatie uiteen te leggen in Vorläufer, Pfadfinder, Führende Talente, Abhängige
Talente, Nachahmer en Ausläufer.
De heroïsch te noemen poging overtuigt niet. Het raster dat Kummer over de bonte
geschiedenis van de Duitse literatuur legt is veel te rigide. Er bestaan tussen de diverse
generaties zoveel vloeiende overgangen dat het geheel meer weg heeft van een
ononderbroken stroom met golven dan van een opeenvolging van elkaar verdringende
en vervangende schrijversgeneraties.22 Alles overziende, blijven we zitten met de
triviale constatering dat de literatuur, zoals de maatschappij, tal van veranderingen
doormaakt, een waarheid als een koe die geen melk geeft.
Julius Petersen die aan het fenomeen van de literaire generatie een voortreffelijke
systematische studie heeft gewijd, slaagt er evenmin in voldoende duidelijk te maken
hoe de relatie is tussen grote maatschappelijke veranderingen en het optreden van
nieuwe schrijversgeneraties. Het blijft bij algemene uitspraken en het inventariseren
van belangrijke factoren. Interessant is zijn (veronder)stelling dat gemeenschappelijke
jeugdervaringen inderdaad generatievormend werken maar dat de passiviteit van
ouderen juist generatievorming verhindert.23 Treffend spreek Petersen van ‘de roulette
van de tijd’, waar toeval regeert: ‘Der Wurf der Natur bleibt etwas Unfassbares’.24
Niet anders redeneert Anbeek: ‘Hoe belangrijk de factoren van buiten de literatuur
ook mogen blijken, toch zal men er zelden “alles” mee kunnen verklaren. In een
bepaald geval moet men soms uiteindelijk een beroep doen op het toeval’.25 Dat is
nogal voorwaardelijk geformuleerd, en het kan verklaren waarom Anbeek niettemin
van mening is dat de beweging van Tachtig niet moeilijk is te plaatsen: ze maakt
deel uit van een brede vernieuwingsbeweging aan het einde van de eeuw.26 Maar is
deelgenootschap hetzelfde als maatschappelijk bepaald zijn? Heeft niet juist het
dubbelkarakter van De Nieuwe Gids - literair én politiek - ertoe geleid dat de
aanvankelijk eensgezinde generatie na korte tijd uiteen spatte?27
Bij de Vijftigers ligt het nog ingewikkelder. De revolte kwam
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onverwacht. Een scherp waarnemer als Vestdijk verwachtte geen artistieke
vernieuwing, tenzij als retoriek. Anders dan na de Eerste Wereldoorlog leek hem het
ontstaan van een nieuwe modernistische beweging in 1945 onwaarschijnlijk.28 De
mening vindt steun in het feit dat de oorlog, ondanks alles, geen politieke en
maatschappelijke cesuur had veroorzaakt. Het getuigt dan ook van weinig historisch
inzicht te beweren, zoals wel is gebeurd, dat het ontstaan van de generatie van de
Vijftigers samenvalt ‘met de dag waarop Nederland in de oorlog werd betrokken’:
de Vijftigers als ‘de generatie van de oorlogsbreuk’.29
Natuurlijk kunnen heftige historische schokken invloed uitoefenen op de wereld
van kunst en literatuur. Bekend is - maar toch vooral als een curiositeit - de uitbarsting
van dichtelijke energie in Duitsland in de zomer van 1914: een ware ‘poetische
Mobilmachung’ in de vorm van tienduizenden gedichten over de oorlogsthematiek.30
Hier is echter evenmin sprake van een generatieverschijnsel als in het geval van de
befaamde Gruppe 47 die zich in het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog
formeerde. De groep ontstond weliswaar onder dichters en schrijvers die de oorlog
als volwassenen hadden meegemaakt, maar ze werd later aangevuld met personen
die destijds nog kinderen waren of na de oorlog waren geboren.31
Toch blijft het een feit dat enkele politieke revoluties met avant-gardistische
bewegingen verbonden worden geacht, zoals het Italiaanse en Russische futurisme.
Maar de politiek-artistieke relaties blijken nogal gecompliceerd. Het Italiaanse
futurisme was ten tijde van de fascistische machtsovername al geen avant-garde meer
en de Russische parallelbeweging ging met de zelfmoord van Mayakovski in 1930
ter ziele. Totalitaire regimes houden niet van spontane experimenten en zeker niet
van cultureel extremisme.32 In Duitsland duurde het nationaal-socialistische bewind
overigens te kort om de literatuur - trouwens ook de kunsten - naar eigen model te
kneden;33 wat a fortiori geldt voor de abortieve letterkundige beweging die zich in
Nederland tijdens de Duitse bezetting ontplooide.34 Heumakers heeft gelijk: de
pogingen van diverse Europese avant-gardes om zich politiek te engageren, zijn
steeds op een echec uitgelopen. De politieke
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ideologie bleek in staat de literatuur te overvleugelen, om niet te zeggen met huid
en haar te verslinden.35
Als deze summiere veldverkenning een conclusie toelaat, dan zou het deze moeten
zijn: om vat te krijgen op het verschijnsel ‘literaire generatie’ heeft het weinig zin
zich te richten op het opsporen van algemeen-maatschappelijke factoren. Natuurlijk
oefenen die factoren invloed uit op wat zich in het literaire domein afspeelt - het zou
vreemd zijn als het niet zo was - maar het ontstaan, de bloei en de neergang van
literaire generaties zijn er niet uit te verklaren.
Als de toegangsweg van buitenaf tot niets leidt, ligt het voor de hand van de andere
kant te beginnen en de vraag te stellen of intern-literaire factoren meer
verklaringskracht bezitten.
Waarschijnlijk zullen heel wat literatuurhistorici de neiging hebben deze vraag
bij voorbaat bevestigend te beantwoorden. Het is een kwestie van zelfbescherming.
Indien de ontwikkeling van de literatuur verklaard zou kunnen worden uit de
inwerking van allerlei buiten-literaire factoren, wat zou er dan voor een
literatuurgeschiedenis in engere zin nog overblijven? Ze zou opgaan in de algemene
geschiedenis.36 Generaties zijn beter te redden als dragers van literaire mutaties.
Nader gedefinieerd, betekent het, zoals Fens het heeft genoemd, dat elke generatie
zich door een bepaalde taalsoort onderscheidt. Concreet:
‘Je zou een keer het woordgebruik van de Criterium-generatie in een
computer moeten stoppen en kijken wat daar aan rozen, meren, domeinen
en plantsoenen uitkomt. De Vijftigers beginnen onderhuids, met het
lichamelijke.(...) Elke generatie begint opnieuw, vernieuwt het
woordenboek, maar het is altijd tijdelijk.’37
Fens heeft zich met deze specifieke taalbreuk herhaaldelijk beziggehouden. In het
bijzonder is hij gefascineerd geweest door het tragische lot van de jonge dichter
Bertus Aafjes die onmiddellijk na de oorlog met zijn Voetreis naar Rome furore
maakte en die zowel door zijn tijdgenoten als door oudere coryfeeën - Nijhoff, Bloem,
Adriaan Roland Holst - de hemel in werd geprezen.38
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Tien jaar later viel het doek, of beter: het mes van de guillotine van de Vijftigers.
Het is overigens niet de felle polemiek geweest die hem velde. Fens:
‘Aafjes is niet weggehoond, hij is weggedicht. Beter: een bepaalde soort
poëzie en daarmee ook een bepaald soort dichterschap die hij bij uitstek
vertegenwoordigde, is weggedicht. Taal, metaforen, vergelijkingen
verdwenen in de geschiedenis. En zo ook een heel wereldbeeld.’
Nog anders:
‘Aafjes poëzie was die van een eindpunt: nog een keer werd(...)
schijnbaar moeiteloos alles hernomen. Maar de taal liep leeg, ze was
uitgeput, ze bleek op, en dat zeker in confrontatie met de nieuwe poëzie.
Aan die confrontatie stierf die poëzie.’39
Aafjes heeft dit oordeel ook zelf uitgesproken, later in zijn leven. Hij had de poëzie
van Lucebert aanvankelijk radicaal verworpen maar moest toegeven dat hij zich had
vergist: ‘Toen wist ik het opeens. Ik zou nooit meer poëzie kunnen schrijven. Ik kon
het niet doen zoals hij. En hij was op de goeie weg - ik zat in de doodlopende straat’.
Aafjes spreekt van ‘een trauma’.40
Eenzelfde onoverbrugbare kloof gaapte er destijds tussen de Tachtigers en de
direct voorafgaande literaire generatie. Wat tot dan toe had bestaan, had volledig
afgedaan, was veroordeeld tot een langzame dood. Het geldt volgens Kloos voor
elke vitale generatie: zij moet de taal die door de voorgangers is overgeleverd ontdoen
‘van al het stereotype, gemaniëreerde en indirekte, dat haar in den loop der jaren is
blijven aankleven’, om na zuivering van die taal ‘een eigen persoonlijke uiting te
scheppen’.41
Zoals Kloos dat voor Tachtig is, zo is Rodenko voor Vijftig de voornaamste
woordvoerder en explicateur. Kloos ontwierp ter ondersteuning van ‘het nieuwe’
een soort van ‘oer-theorie’ van de taal.42 Rodenko formuleerde, even speculatief maar
toch meer aansprekend, een literaire ‘mutatie-theorie’. De generaties van '80, '18 en
'50 hebben naar zijn mening niet gezocht naar nieuwe vormen maar werden door die
vormen gegrepen, wat gepaard ging
‘met de sensatie van een volledig losgerukt-zijn van het ver-
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leden, waarbij ook de onmiddellijke voorgangers plotseling als “historisch”
aandoen: een vervreemdingsproces(...).’43
Vandaar de duisterheid en zelfs onbegrijpelijkheid van de nieuwe poëtische
uitingsvormen, een complicatie die als onvermijdelijk aanvaard moet worden en die
zich na verloop van tijd in nieuwe verstaanbaarheid oplost.
De vraag was of een literair-immanente benadering een bevredigende verklaring
biedt voor het generatieprobleem. Ten dele wel, om de eenvoudige reden dat - anders
dan bij wetenschap en filosofie - taal het wezenskenmerk is van literatuur in het
algemeen en van poëzie in het bijzonder. Een literaire generatie kan zich slechts
profileren in en door taalvernieuwing. Wat zij ook verder mag zijn of beoogt te zijn,
ze is per definitie een gecombineerde tijd- en taalgemeenschap.44
Toch is daarmee niet alles gezegd. Het literair-gemeenschappelijke blijkt in veel
gevallen flinterdun, en kán ook niet veel meer zijn: moderne poëzie - proza in mindere
mate - is immers bij uitstek individuele expressie. Ze wil zich onderscheiden, niet
verenigen; ze wordt literair meer gewaardeerd naarmate ze minder invloeden laat
zien. De literaire generatie moet dan ook als een ‘beweging’ worden opgevat, niet
als een ‘school’ in de zin van een sociale eenheid die zich heeft verenigd rond een
stichter en werkt volgens methoden en tradities die alle deelnemers huldigen. De
generatie is niet meer dan een los samenhangend netwerk dat als geheel creatieve
energie uitstraalt, een ‘activiteitencentrum’ dat geen verplichtingen oplegt maar
ruimte geeft.45
Het is dus niet toevallig dat juist een eenzijdig literatuurwetenschappelijke
interpretatie van generaties het fragiele van het groepsverband aan het licht brengt.
Nooit, zo wordt gezegd, zijn scheppingen van schrijvers of kunstenaars geheel terug
te voeren op collectieve verschijnselen: niet op historische processen, niet op Zeitgeist
of Zeitstil, en dus evenmin op generationele identiteit.46
De feiten bevestigen dit. De Nieuwe Gids viel na weinige jaren niet alleen uiteen
omdat de redactie geen kans zag de verschillende literaire en politieke opvattingen
te combineren, maar ook omdat de dichters en schrijvers ieder hun eigen weg gingen.
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Kloos bekende het ronduit aan Van Deyssel: ‘wij zijn eenvoudig een combinatie van
personen, die heel veel van elkaar verschillen’ en nogmaals: ‘er is één jonger geslacht,
waarvan de verschillende leden onderling zeer verschillen in meeningen en werk en
grootheid(...)’.47
Als Kloos er belang bij had om dit te beklemtonen, een randfiguur als Frans Erens
had dat belang niet. Daarom is zijn terugblik op Tachtig bijzonder interessant. Het
ontstaan van de beweging noemt hij raadselachtig: ‘er is veel duisters in iedere
revolutie’, door latere historici nauwelijks meer te reconstrueren. Men heeft Kloos
een leidersrol toegeschreven, en dat heeft hij zich laten aanleunen. Hij fungeerde als
middelpunt, maar had geen invloed.
‘De ideeën waren reeds rijp en ieder had zijn eigen inzicht, dacht en werkte
voor zichzelf en bekommerde zich weinig om de ander en hoewel op
sommige momenten de een zijn nut deed met de inzichten van de ander,
waren al deze mannen meesters en niemand stond onder de invloed van
de ander.’48
Evenals Kloos kon Marsman uit eigen ervaring spreken. De generatie waarop hij
hoopte was niet gekomen: er traden ‘sterke belangrijke individuen’ naar voren, schreef
hij, maar ‘van een gemeenschap heb ik weinig of niets gezien of gevoeld’. [zijn curs.]
Een jaar of wat later gaf hij te kennen erin te berusten. Literaire generaties vertonen
nu eenmaal weinig samenhang, vooral in de aanvang als men zich van
gemeenschappelijke trekken nog niet bewust is. De literatuurgeschiedenis zal wellicht
achteraf vaststellen: dat er ‘geen geheel is geweest’; het doet er niet veel toe.49
Met de beweging van Vijftig was het niet anders gesteld. De veertien dichters
waaruit zij bestond, vormden een heterogeen gezelschap, een beweging wellicht
maar geen school. ‘Een komplot van subjectieve tegenstellingen’ lijkt een goede
typering: de interne spanningen werden zoveel mogelijk binnenskamers gehouden.
Elke dichter wenste uitsluitend voor zichzelf te spreken en raakte geïrriteerd als
iemand als spreekbuis van het collectief optrad. Fokkema, historicus van de Vijftigers,
waagt ter afsluiting van zijn relaas een generaliserende uitspraak:
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‘Een (modernistische) vernieuwingsbeweging heeft vooral een
literair-politiek en minder een literair-theoretisch karakter; de deelnemers
manifesteren zich als groep, maar zijn in wezen individuen met een eigen
achtergrond, ontwikkeling en opinie.’50
Daarmee, menen we, is de poging tot immanente verklaring van de literaire
generatie van tafel. Omdat ook de historische interpretatie geen succes was, zal naar
een derde weg moeten worden gezocht, door Fokkema zojuist al terloops
gesuggereerd: ‘literairpolitiek’.
Generaties als avant-garde - Bij onze speurtocht naar de eigenaardigheden van de
literaire generatie zijn twee wegen onbegaanbaar gebleken. Enerzijds heeft het weinig
zin het ontstaan en de bloei van de diverse generaties terug te voeren op
maatschappelijke factoren: het verband is te los. Anderzijds laten deze generaties
zich evenmin begrijpen als dragers van een relatiefgesloten literaire doctrine: de
opvattingen van de generatiegenoten lopen te veel uiteen.
De moeilijkheid is in beide gevallen dezelfde: we hebben te zeer de nadruk gelegd
op de generationele specificiteit. Eenvoudiger gezegd: we zijn al te eenzijdig op zoek
gegaan naar specifieke generaties in de zin van bepaalde formaties van tijdgenoten
die ‘dus’ in een historische situatie hun wortels zouden moeten vinden, danwel naar
specifieke literaire genres die ‘dus’ generatievormend werkzaam zouden moeten
zijn. Het een noch het ander leidt tot overtuigende resultaten.
A contrario redenerend zullen we in de tegengestelde richting moeten gaan zoeken:
als de afzonderlijke generaties een zekere ongrijpbaarheid vertonen, kan het
generationalisme als distinctieve figuur mogelijk meer aanknopingspunten bieden.
Twee vragen liggen voor de hand: zijn er algemene culturele en maatschappelijke
factoren aan te wijzen die generationalisme bevorderen; en: vervullen generaties in
het algemeen gesproken voor de generatiegenoten bepaalde onmisbare, in ieder geval
attractieve functies?
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Wat de algemene maatschappelijke condities betreft, valt het op dat literaire generaties
zich pas sinds de vroege negentiende eeuw zijn gaan manifesteren. Hun optreden
werd mogelijk toen kunst en literatuur zich gingen onttrekken aan de plicht tot
maatschappelijke en politieke dienstbaarheid: ze schiepen een eigen domein. Met de
komst van de romantiek kreeg deze autonomie een radicaal karakter. Dichters en
kunstenaars distantieerden zich van de jonge burgerlijke samenleving en cultiveerden
hun eigen identiteit. In zekere zin bezetten ze de opengevallen plaatsen van de priester
en de profeet. Vanuit een zelfgezocht isolement toonden zij zich ongevoelig voor de
kritiek van de samenleving en neigden ze zelfs tot een épater le bourgeois.51
Dat kon beter lukken naarmate zij zich verder verwijderden van de ‘representatieve’
kunst en literatuur van hun tijd, doorgaans met de term ‘klassiek’ aangeduid. Terwijl
deze al eeuwenlang gericht was op ‘the splendid repetition of the eternal maxims of
ancient wisdom’, huldigden de romantische schrijvers en kunstenaars uitdrukkelijk
een ‘cult of originality and novelty’. Het ging er niet langer om ‘ware’ dingen te
zeggen, maar ‘nieuwe’ dingen.52 Om het nog eens anders te omschrijven: niet de
bestaande wereld werd interessant geacht maar de oneindige veelheid van het
niet-bestaande, het mogelijke. Daaruit vloeit voort dat de ‘objectieve’ en voor iedereen
toegankelijke expressievormen werden verworpen ten gunste van ‘subjectieve’
experimenten.53
Het was in dit culturele en filosofische klimaat dat generaties tot bloei kwamen.
De generatie werd hier tot stoottroep van een periode, tot een ‘avant-garde’ die ver
vóór de ‘garde’ uitmarcheert, als een voorhoede van verkenners. Daarmee is het
schoksgewijs - of quasi-schoksgewijs - proces van literaire en artistieke verandering
in gang gezet dat de moderne cultuur zozeer kenmerkt. Omdat elke avant-garde erop
bedacht is - zich ertoe verplicht heeft! - te bewijzen dat zij iets ‘nieuws’ heeft te
bieden, ontstaat er noodzakelijkerwijs een stroom van elkaar bestrijdende en
verdringende initiatieven: culturele discontinuïteit wordt continu. Anders dan in de
klassieke periode, krijgen kunst en literatuur een tijdgebonden karakter: ze worden
als gevolg van het avant-gardistische credo tot generationele verschijnselen.
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Het relaas lijkt plausibel maar er is een moeilijkheid. Het cultureel bepaalde streven
naar artistieke autonomie en het non-conformisme van de romantische dichter en
kunstenaar kunnen toch moeilijk dienen als een vruchtbare voedingsbodem voor het
ontstaan van generationele of wat voor andere sociale formaties ook. Zal de dwang
tot originaliteit en ‘exceptionalisme’54 er niet toe leiden dat elke schrijver zijn eigen
weg zal zoeken, een uniek oeuvre wil opbouwen en een even unieke reputatie zal
trachten te verwerven? Ligt het dus niet voor de hand dat het culturele domein
helemaal geen groepsvorming kent en uitsluitend bevolkt wordt door individualisten?
Trouwens, hoe populair de idee van literaire generaties ook mag zijn, velen onttrekken
zich eraan en gaan, letterlijk, als ‘vrije schrijvers’ door het leven.
Het is een intrigerende puzzel. Zo bezien heeft in het bijzonder het ontstaan van
de beweging van Tachtig iets raadselachtigs. Een hechte groepering, waarvan de
leden programmatisch voor een extreem individualisme kiezen - God willen zijn in
het diepst van hun gedachten - is zoveel als een contradictio in terminis. Het zou veel
logischer zijn geweest indien deze dichters, buiten wat cafébezoek, zich nooit met
elkaar hadden verbonden of verbonden gevoeld. Waar kwam die behoefte vandaan
aan collectieve beginselverklaringen, aan oorlogsverklaringen zelfs? Men werd
allerminst bedreigd of belaagd, en zoals we hebben gezien, was er rond 1880 geen
sprake van een culturele crisis of schok die een spontane vorm van collectief protest
of verzet had kunnen uitlokken; volgens de Tachtigers zelf heerste er de rustvan het
kerkhof. Evenmin lag er aan de beweging van Tachtig een welomschreven literair
programma ten grondslag; ieder had zo zijn opvattingen en iemand als Gorter belandde
eigenlijk bij toeval in hun gezelschap.
Misschien moeten we de zaak radicaal omkeren. Het luidruchtig verkondigde
generatiebesef van de Tachtigers en hun even luidruchtige proclamatie als ‘Beweging’
hadden nu juist als functie de losse verzameling dichters en schrijvers enige
samenhang te verschaffen, tot een collectief te vormen. Precies omdat er zoveel
verschillen waren, moest generatievorming uitkomst brengen. Het had trouwens nog
een andere voordeel: het bood
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de kans front te maken tegenover het literaire establishment, dat voor de gelegenheid,
zoals we hebben gezien, tot de oudere ‘generatie’ werd benoemd. De vage grens met
‘de vorigen’ werd tot een onoverbrugbare generatiekloof uitvergroot.
Deze interpretatie, die door de historicus De Rooy in een compact essay is
ontwikkeld,55 is even verrassend als attractief. Tachtig verschijnt hier niet als een
spontane generatie-opstand maar als een gezelschap opstandigen die zich uit
eigenbelang als een generatie presenteren. De leden beseffen dat hun onderlinge
banden even emotioneel als artificieel zijn. Ze voeren in het onderling verkeer een
eierdans uit: ze wensen hun literaire individualiteit onder geen beding ter discussie
te stellen, ze moeten elkaars gevoeligheden voortdurend ontzien - wat lang niet altijd
lukt - en toch willen ze tezelfdertijd naar buiten als een eenheid verschijnen.
Daar zit een hard belang in, door Kloos in een brief aan Van Deyssel onomwonden
naar voren gebracht. Al verschillen de Tachtigers veel van elkaar, ze werken samen:
‘En wel, met het van zelf verstane en onuitgesproken doel, om te zamen
te arriveeren, omdat hunne kleinere producten te zamen vereenigd meer
kracht hebben en grooter publiek vinden dan elk afzonderlijk.’56 [curs.
Kloos]
Van de Vijftigers is nagenoeg hetzelfde te zeggen. Onderlinge controverses waren
altijd aanwezig en werden intern ook uitgevochten, maar naar buiten toe weggemoffeld
terwille van het groepsbelang. Zo schrijft Kouwenaar in een terugblik over zijn
kompanen:
‘Hun frontvorming zowel defensief als offensief, kwam voort uit de
aard van de situatie: zij traden in broederlijke eensgezindheid de toenmalige
officiële literatuur tegemoet, in het bijzonder de laatste vertegenwoordigers
daarvan. Zij wilden zich doorzetten, aandacht opeisen voor hun anders-zijn.
Zij zagen deze agitatie als een deel van hun werk.’57
Het literaire individualisme wordt dus gecamoufleerd door een offensieve
solidariteit naar buiten. Die solidariteit is noodzakelijker naarmate men het
non-conformisme sterker belijdt. Juist
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dan zullen individuele schrijvers en dichters vergeefs storm lopen op het bastion van
de bestaande orde: de zittende tijdschriftredacties, de dagbladrecensenten en de
comités die subsidies of prijzen hebben te vergeven. Tevens oefenen nieuwe literaire
bewegingen een bijzondere aantrekkingskracht uit op onzekere debutanten, omdat
ze steun vinden in het gemeenschappelijk ontdekken van het ‘nieuwe’.58 Een ‘jong’
tijdschrift - onmisbaar platform voor literaire vernieuwing - heeft dan ook minder
een programmatische dan een alzijdig motiverende functie.59
Na verloop van tijd vervallen deze literair-politieke functies. De slag is gewonnen
en de onderlinge verschillen breken de generationele gemeenschappelijkheid op.
Omdat ze niet méér gemeen hadden, schrijft Kouwenaar over de Vijftigers, dan ‘men
van een groep jonge vakgenoten, levend in één tijd, één klimaat, kan verwachten’,
werd ‘het oude gemeenschappelijke basiskamp(...) voorgoed verlaten: elk voor zich
en het woord voor hen allen’.60 Elke generatie heeft niet meer dan ‘a short, happy
life’.
Resteert een laatste vraag: waardoor zijn waarlijk levenskrachtige literaire
generaties, ondanks wijdverbreide pretenties, relatief zeldzaam? Moeten we dan toch
op zoek naar maatschappelijke of culturele trendbreuken? Het lijkt mij vergeefse
moeite.61 We doen er goed aan hier geen sociologische wetmatigheden te willen
ontdekken maar genoegen te nemen met de rol van het toeval. Dichters en schrijvers
nemen natuurlijk altijd kennis van elkaars werk en verbinden er oordelen aan, ze
ontmoeten elkaar en ontwikkelen vriendschappen en vijandschappen. Daaruit kunnen
leidende figuren naar voren komen, woordvoerders en commentatoren, die pogingen
zullen ondernemen een losse groep tijdgenoten op één noemer te brengen en een
naam te geven.
Soms lukt het, meestal lukt het niet. Maar als het lukt, ontwikkelt zich een eigen
dynamiek, al vroeg bekend geworden als Sturm und Drang, de spontane uitbarsting
van jonge creatieve energie, zo kenmerkend voor het romantische levensgevoel. Het
lijkt bittere ernst, al die manifesten met hemelbestormende pretenties en
triomfantelijke klaroenstoten, maar in de kern is de groepscultuur uiterst ludiek, vol
stuntwerk en practical jokes, bedoeld om het gezeten literatendom op de hak te nemen
en de burgerij te choqueren. De conservatieve commentator die de Tachtigers destijds
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hoofdschuddend ‘de vrienden van slawat-raakwat’ noemde,62 kreeg bij monde van
Kouwenaar gelijk toen deze van de Vijftigers zei: ‘terugkijkend was het natuurlijk
een beetje Sjors van de Rebellenclub’.63
Inmiddels is het bloeitijdperk van het avant-gardisme al weer geruime tijd voorbij
en daarmee de mogelijkheid in de literatuurgeschiedenis generaties te onderkennen.
In ons land, schrijft de literatuur-historicus Anbeek in zijn overzichtswerk, vallen er
na 1965 in de poëzie noch in het proza programma's aan te wijzen, alleen tendenties
die uiteenlopende interpretaties toelaten.64 Anderen zijn eenzelfde mening toegedaan:
van scherpe scheidslijnen valt al tientallen jaren niet meer te spreken. De hele positie
van de schrijver is trouwens ingrijpend veranderd: ‘Fusies, prijzen, nominaties,
campagnes, verkooptechnieken horen voortaan tot het wezen van de literatuur’.65
Het einde van het literaire generationalisme is niet zonder ironie. Nog vóór een
generatie zich kan formeren, hebben uitgevers de krenten al uit de pap gevist. De
schrijver wordt eindelijk als een individu gezien, echter niet in de romantische
gedaante van de eenzame schepper van onvergankelijke schoonheid maar in de zeer
commerciële rol van potentiële bestseller-auteur.
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2 Politieke machtswisselingen
In september 1998 vond in de Duitse politiek een machtswisseling plaats. Na een
lange periode van christen-democratische heerschappij trad een kabinet aan dat was
gevormd door sociaaldemocraten en Groenen. Vier politici waren gezichtsbepalend:
Schröder (jaargang 1944), Fischer (1948), Scharping (1947) en de al spoedig van
het toneel verwijderde Lafontaine (1943).
Bij het uitbreken van de oorlog in Kosovo, betrekkelijk kort nadien, kwamen ze
voor een uiterst precaire vraag te staan: deelnemen of niet? Ze waren representanten
van partijen die traditioneel a-militair of zelfs anti-militaristisch zijn en ze hadden
daarvan in de voorafgaande jaren ook blijk gegeven. Deelnemen aan de strijd in
Kosovo betekende echter dat voor de eerste keer na
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de Tweede Wereldoorlog Duitse soldaten gewapenderhand in het buitenland zouden
optreden.
Hun positieve besluit werd mede toegeschreven aan een generatie-effect. Hun
geboortedatum vrijwaarde hen namelijk van enige directe ervaring met of
betrokkenheid bij oorlog en oorlogsleed. Dus stonden deze progressieven minder
dan de oudere christen-democraten - onder wie Helmut Kohl en de zijnen schuldbeladen tegenover Duits militair optreden. Als leden van de eerste naoorlogse
generatie waren ze de eersten die ten oorlog durfden trekken.66
Evenals in de vorige paragraaf zullen we ons in het volgende bezighouden met
generaties van strijdgenoten, doorgaans jongeren die zich tegenover ouderen opstellen,
deze keer in de politieke arena. Het gaat ons niet om geleidelijke veranderingen in
politieke voorkeur en cultuur, te traceren door de analyse van een reeks
achtereenvolgende jaarklassen van burgers.67 Ook dat is een respectabel onderwerp
maar het leidt zelden tot de ontdekking van generationele sprongmutaties. Onze
benadering zal dus een andere zijn, impressionistischer zo men wil.
Nu is er met het begrip politieke generatie zoals wij dat zullen hanteren, iets
verwarrends aan de hand. Omdat politiek een doorlopende voorstelling is en
leeftijdscohorten elkaar zonder ophouden opvolgen, ligt het in de rede te
veronderstellen dat er tussen de zittende elite en de aankomende politici een
spanningsverhouding bestaat die gemakkelijk tot generatieconflicten kan leiden. De
generatiestrijd is zo gezien niet anders dan een bepaalde verschijningsvorm van de
eeuwige competitie tussen vaders en zonen, vorsten en kroonpretendenten,
organisatieleiders en het ongeduldige tweede echelon.
Dat ongeduld blijkt extra geprikkeld te worden door de neiging van de
machthebbers zich aan hun positie vast te klampen, ook indien ze niet veel meer
presteren en rationeel beschouwd zouden moeten terugtreden. Macht wordt echter
zelden gemakkelijk afgestaan, zoals klassieke studies bewijzen.68 Gearriveerden lopen
een grote kans arrivé te worden, een establishment, een gerontocratie zelfs, met
andere woorden: een generatie die alleen haar macht kan handhaven en daadwerkelijk
handhaaft, omdat ze eerder op het politieke toneel is verschenen en zich daar heeft
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genesteld. Het is dus alleszins begrijpelijk en zeker ook verdedigbaar dat jongeren
tegen deze machtspositie te hoop lopen.
Het eigenaardige van deze generatiestrijd ligt in het feit dat politieke tegenstellingen
doorgaans niet in generationele verhoudingen worden uitgedrukt maar in verschillen
tussen politieke standpunten die ideologisch, sociaal-economisch of etnisch zijn
gefundeerd. Politieke conflicten, zo heet het tenminste, worden uitgevochten tussen
partijen, politieke stromingen of facties die zich beroepen op politieke voorkeuren
of zich de representanten noemen van bepaalde belangengroepen. Daarom is er in
de politieke wetenschap voortdurend sprake van allerlei ideologische en
belangenconflicten, en zelden van generatiestrijd. Conflicten tussen generaties zonder
meer, lijken zelfs iets bedenkelijks te hebben: het gaat dan om naakte machtsstrijd
die op geen andere manier kan worden gelegitimeerd dan door de verwijzing naar
machtsbegeerte bij degenen die vooralsnog van de macht zijn uitgesloten.
Het gevolg is dat aanstormend politiek talent - of wat zich daarvoor houdt - in veel
gevallen een mengsel van motieven aan de man probeert te brengen. De noodzakelijke
aflossing van de oude garde wordt vrijwel steeds als een noodzakelijke ‘vernieuwing’
geafficheerd, maar daaronder wordt zowel het optreden van een nieuwe generatie
verstaan - nieuw politiek personeel - als de doorvoering van vernieuwende ideeën.
Ideaal is de situatie waarbij het een niet zonder het ander lijkt te kunnen slagen: de
oude generatie heet hopeloos verstard te zijn en bovendien gespeend van iedere notie
dat het roer om moet. De jonge generatie kan beide problemen gelijktijdig oplossen.
Gegeven deze dubbelde pretentie zal het nodig zijn de concrete politieke generaties
die hierna besproken worden, precies op dit punt nader te ondervragen. Welke van
de twee soorten motieven zijn doorslaggevend?
De stormloop van de jongeren - Volgens sommige waarnemers, onder wie Arthur
M. Schlesinger en Samuel Huntington, kan de Amerikaanse politieke geschiedenis
worden begrepen als een opeenvolging van politieke generaties. Terwijl in Europa
- op het continent dan altijd - de grote stromingen zoals liberalisme,
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sociaal-democratie en christen-democratie naast elkaar bestaan en de competitie nu
al zo'n anderhalve eeuw volhouden, zijn de -ismen in de Verenigde Staten eerder
chronologisch te onderscheiden. Ze volgen elkaar in de tijd op: Federalisme,
Jeffersonianisme, Jacksonianisme, Populisme en Progressivisme. Binnen de generaties
bestaat er redelijke consensus, tussen de generaties bestaan aanzienlijke
meningsverschillen.69
Indien dit verschil tussen de Amerikaanse en Europese politieke cultuurjuist is en dat lijkt niet onaannemelijk - zullen politieke generaties in Europese landen binnen
de afzonderlijke stromingen en partijen moeten worden gezocht. Beperken we ons
tot Nederland, dan valt het inderdaad op hoezeer met name de geschiedenis van de
sociaal-democratie - en in veel mindere mate die van het liberalisme - getekend wordt
door telkens weer oplaaiende intergenerationele conflicten.
Om met de liberalen te beginnen: in de vroegste periode is er van generatievorming
nog geen sprake. Er heerst een sterk individualisme, een politieke eigenzinnigheid
die geen fractiedwang verdraagt. Er zijn weliswaar stromingen te onderscheiden,
door tijdgenoten ten onrechte partijen genoemd, maar ze zijn gegroepeerd rond
bepaalde personen en ze missen scherpe politieke contouren; vaak wordt per
onderwerp uiteenlopend gestemd. Het zelfbewuste vrijheidsgevoel van de Kamerleden
verhindert hechte samenwerking. Het liberalisme belichaamt in die vroege jaren
‘meer een attitude dan een programma’.70
Toch ontwikkelen zich enkele generaties. Stuurman, die van mening is dat de
opeenvolging van generaties in de politieke geschiedenis een belangrijk structurerend
element vormt, onderscheidt er in de negentiende eeuw een drietal: de generatie van
Thorbecke cum suis, de tweede met onder meer Van Houten als prominente figuur
en een veel breder samengestelde derde generatie waartoe Treub, Cort van der Linden,
Goeman Borgesius en anderen zijn te rekenen.71 Men zou met enige welwillendheid
kunnen spreken van de generaties van 1848, 1870 en 1890.
Gegeven de individualistische politieke cultuur werd niettemin zelden in
collectiefverband opgetreden. Sam van Houten bijvoorbeeld, van wie is gezegd dat
zijn eigengereidheid ‘haast onrustbarend leek’, veroorloofde zich aanvallen op
Thorbecke
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die het karakter van een vadermoord nabij kwamen,72 echter niet namens een groep
of generatie maar als individueel Kamerlid. Pas de kathedersocialisten ontwikkelden,
bij alle onderlinge verschillen, kenmerken van een echte politieke generatie: een
gemeenschappelijke doctrine, ontleend aan de Duitse sociaal-liberalen, en eigen
tijdschriften, met name Vragen des Tijds (1874) en Sociaal Weekblad (1887).
Het is deze sociaal-liberale stroming die door de tijdgenoten als die van de
‘jongeren’ werd gezien, vertegenwoordigers van ‘de nieuwe richting’ in het
liberalisme. Ze werden weer onderscheiden van de ‘tussengeneratie’ van de Radicalen,
aarzelend op weg naar sociaal-democratische standpunten. Een vertegenwoordiger
was Van der Goes, die expliciet in generaties dacht: niet alleen had hij de Nieuwe
Gids-groep als zodanig gedefinieerd,73 hij benoemde zich bovendien, met veel
getrompetter, tot woordvoerder van een Amsterdamse generatieopstand die al evenzeer
politieke en literaire vernieuwers in één falanx bijeen trachtte te brengen:
‘Of het geheele jongere geslacht in de eerste stad van het land slaapt
wat niet anders dan een doodslaap zou kunnen wezen, óf de beweging die
ik bedoel is de beweging van onze tijdgenooten. Men moet kiezen tusschen
een van deze twee meeningen. De staat- en letterkundige vooruitgang staat
óf stil of hij wordt voortgezet door óns. Er is geen middenweg. Amsterdam
heeft geen toekomst dan die wij haar bereiden, geen jeugd dan die wij
beleven, geen hoop dan die wij haar schenken. Op óns komt het aan of op
niemand. Jong-Amsterdam is het jonge Amsterdam.’74
Ook zijn liberale tegenstanders bleef hij in generaties onderscheiden. Overgegaan
naar de sociaal-democratie, sprak hij in 1900 over de kathedersocialisten als over
twee generaties, ‘het geslacht van 1870’ dat hij bewonderde en ‘het geslacht van
1890’ dat hij verfoeide. Het verschil in appreciatie is overigens nogal doorzichtig:
hij was in die tijd met de woordvoerder van ‘1890’ in een stevige discussie verwikkeld
en had voor diens opvattingen geen goed woord over.75
Met het optreden van de sociaal-democraten verandert het geïndi-
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vidualiseerde politieke landschap maar weinig. Domela Nieuwenhuis regeerde zijn
Sociaal-Democratische Bond weliswaar met straffe hand maar van doctrinaire
geslotenheid was geen sprake. De ‘broodvraag’ die hem bezighield, verdrong nimmer
zijn zorg over de ‘vrijheidsvraag’. Zijn latere overgang naar het anarchisme vloeide
uit die zorg rechtstreeks voort.76
Ook de aanloopperiode tot de tweede sociaal-democratische partij, de SDAP, werd
gekenmerkt door allerlei persoonlijke initiatieven en kort levende minuscule
verenigingen. Saks, die het meemaakte, spreekt in een terugblik terecht van
‘veranderlijke tijden, waarin organisaties stierven en geboren werden, gedoopt en
herdoopt werden met den dag(...)’.77 Pas in 1894, met de oprichting van de SDAP,
begon de Nederlandse sociaal-democratie in een smalle maar vaste bedding te stromen.
Zo leek het tenminste in de eerste jaren, want al spoedig braken er in de jonge partij
heftige conflicten uit die zich bijna een decennium zouden voortslepen: tussen
marxisten en revisionisten, tussen revolutionairen en parlementairen.
Nu is het merkwaardige dat deze broedertwisten die ideologisch gekleurd waren
tot op de rand van fundamentalisme, door een van de intelligentste deelnemers, Saks,
consequent in termen van generatieconflicten werden gedefinieerd. Binnen een
tijdsbestek van nog geen twee decennia zag hij niet minder dan vijf generaties
optreden: de oudste had de beweging van Domela nog meegemaakt, de tweede
ontstond uit het verzet tegen diens opvattingen, de derde werd gevormd door een
groep intellectuelen die tot de jonge SDAP toetrad, de vierde consolideerde zich rond
het tijdschrift De Nieuwe Tijd terwijl de vijfde niet anders dan interne verdeeldheid
had meegemaakt en in 1909 de afsplitsing van de Sociaal-Democratische Partij zag
gebeuren.78
Nog merkwaardiger is het dat latere historici in dit generationalisme van harte
meegaan. In zijn biografie van Saks onderscheidt Frits de Jong in diezelfde periode
drie generaties; in zijn studie van de SDAP tussen 1919 en 1930 worden de grote
ideologische tegenstellingen van die tijd door Cohen mede op generatieverschillen
teruggevoerd.79 Hilda Verwey-Jonker die in 1938 de stand van de socialistische
theorievorming in ogenschouw neemt, komt zelfs met een
klassiek-generationalistische benadering. Ze

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

148
signaleert het naast elkaar bestaan van drie generaties,
‘wier geestesgesteldheid scherp uiteenvalt, waarschijnlijk doordat zij
maatschappelijk volwassen werden in zo verschillende tijd.(...) die hun
wetenschappelijke vorming ontvingen respectievelijk voor, omtrent en na
de wereldoorlog.’80
Inmiddels is de strijd in de partij door de aanhangers van het cultuurdanwel
gezindheidssocialisme gewonnen. Zij drukken hun stempel op het beginselprogram
van 1937 en nemen na de Tweede Wereldoorlog het initiatief tot oprichting van de
PvdA: in feite een bevestiging van wat eerder aan vernieuwing in de partij werd
doorgevoerd.
In de periode 1946-1966 wordt het aan het ideologische front opvallend stil. De
partij is in handen van de ‘generatie van de zwijgers’ zoals Den Uyl het uitdrukt, een
situatie waarmee hij in die jaren lang niet ontevreden is.81 Het blijkt achteraf een stilte
voor de storm. In 1966 presenteert Nieuw Links zich met de befaamde brochure Tien
over rood, en wat opmerkelijk is: de ‘jongeren’ zoals ze zich noemen, plaatsen hun
optreden onmiddellijk en nadrukkelijk in het perspectiefvan de opeenvolgende
politieke generaties. De ‘sceptische generatie’ is voorbije tijd en de nu aantredende
‘jonge generatie’ verschilt van de oudere omdat ze in een andere situatie tot
volwassenheid is gekomen. Er rolt een complete theorie uit de bus:
‘Naar onze mening moeten generatieverschillen worden toegeschreven
aan uiteenlopende ervaringen van de onderscheiden generaties. Vooral de
ervaring op jeugdige leeftijd is vaak bepalend voor de politieke
beeldvorming in latere jaren. Wordt de politieke beeldvorming van de
oudere kiezers nog in hoge mate bepaald door de persoonlijke ervaringen
in jaren van armoede, crisis, werkloosheid en oorlog, de nieuwe kiezers
zijn tot politieke bewustwording gekomen in de welvaartsstaat.’82
Tegen deze achtergrond worden de generatieverschillen nader uitgewerkt, als de
feitelijke basis en tevens de legitimering van de ‘nieuwe progressieven’ die zich als
Nieuw Links aandienen.83 Tenslotte brengt in de late jaren negentig een klein
vernieuwings-
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golfje de gemoederen in de PvdA licht in beweging; opnieuw wordt de
generatieformule als voornaamste verklaring van stal gehaald. Een groep partijleden
- geen Nieuw Linksers maar een ‘tussengeneratie’ vormend - neemt het voor de
jongeren op en vergelijkt de situatie zelfs met de jaren zestig, toen eveneens ‘een
nieuwe generatie’ aan de deur van het partijbestuur rammelde. Ook nu moet die deur
open, immers:
‘Generatieverscheidenheid is één van de dimensies van culturele
verscheidenheid. Een partij kan alleen vitaal en ideeënrijk blijven als ze
een zo breed mogelijke verscheidenheid aan perspectieven, ervaringen,
circuits en stijlen van politiek bedrijven benut als kennis- en inspiratiebron’.
Men kent zijn klassieken. Een generatie, heet het in ditzelfde betoog, is meer dan
een leeftijdsgroep. Ze vertegenwoordigt ‘een periode in de geschiedenis met specifieke
ervaringen, referenties en culturele waarden en een eigen perspectief in de tijd’.84
Maar de deur bleef dicht en het begeerde voorzitterschap ging niet naar de twee
jongerenwoordvoerders. Ook in die kring drukte men zich uit in generatietermen,
sprak men van een ‘generatieconflict’ en constateerde men met spijt: ‘Generatie van
Nieuw Links wil macht niet delen met jongeren’.85
Het is na dit alles niet te veel gezegd dat de Nederlandse sociaaldemocratie iets met
generaties heeft. Juist in deze stroming met haar voortdurende ideologische debatten
en programmatische herzieningen, doet dat vreemd aan. Men zou verwachten dat de
politieke controverses in de partij op allerlei wijzen vorm krijgen, ook wel eens als
bijverschijnsel van generatietegenstellingen, maar dat het generatie-element zo vaak
zo sterk wordt geaccentueerd is verrassend. Het lijkt ons dan ook de moeite waard
na te gaan of er hier primair sprake is van een machtsstrijd tussen biologische
generaties - verschillende leeftijdscohorten - danwel van een proces van schoksgewijs
doorgevoerde ideologische vernieuwing met ‘jongeren’ als strijdbare voorhoede.
Wat in de eerste plaats opvalt is het ritme in de historie van de
sociaal-democratische beweging. De jaren 1894, 1909, 1937, 1966 en 1998 vertonen
intervallen die onwillekeurig de gedachte oproe-
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pen van een regelmatig terugkerend conflict tussen een jongere en een oudere
generatie.
Leeftijdsgegevens ondersteunen deze veronderstelling. Domela Nieuwenhuis,
voorzitter van de Sociaal-Democratische Bond, was van 1846, terwijl de vijf meest
prominente oprichters van de SDAP - Troelstra, Van der Goes, Vliegen, Polak en
Schaper - tussen 1859 en 1868 werden geboren. Op het moment suprême - 1894 waren het jonge dertigers, zoals trouwens ook enkele anderen van de oprichtersgroep:
Cohen, Spiekman en Van der Vegt. Interessant is verder dat slechts een zeer klein
deel van de Socialistenbond naar de nieuwe partij overging: de meerderheid bleef
trouw aan Domela. De SDAP was inderdaad ‘een nieuwe beweging met nieuwe
menschen’.86
De scheuring in de SDAP waaruit in 1909 de Sociaal-Democratische Partij
voortkwam, was vooral het werk van het driemanschap Ceton, Van Ravesteyn en
Wijnkoop. Het waren leeftijdsgenoten - de eerste uit 1875, de anderen uit 1876 - en
bij de oprichting van de SDP waren ze midden dertigers. Daarentegen waren de
prominenten in de SDAP op dat moment tegen de vijftig jaar. Ze behielden nog geruime
tijd hun positie. Midden in de jaren twintig waren nog steeds vier van de oprichters
in het partijbestuur aanwezig - Troelstra, Vliegen, Polak en Schaper - en voor het
overige ging het om personen die op één na nog vóór 1900 tot de SDAP waren
toegetreden en daarin spoedig carrière maakten. De jongste, Albarda, werd in 1925
48 jaar. Leden van deze tweede generatie, zoals Albarda, Sannes, Van der Waerden
en Bonger, hadden zich na aanvankelijke controverses bij de oprichtersgeneratie
aangesloten.
Als vijftigers kwamen ze in de jaren twintig tegenover een nieuwe generatie te
staan, tussen 30 en 40 jaar oud, die langs verschillende trajecten op zoek was naar
partijvernieuwing. Deze vormden allerminst een eenheid, maar waren verenigd in
hun kritiek op de starheid die naar hun mening in de partij heerste.87
Het waren overwegend dertigers die zich roerden. De vakbondsleider Stenhuis
(1885), al met 34 jaar voorzitter van het NVV, deed in het midden van de jaren twintig
hardnekkige pogingen om de SDAP naar het model van Labour te hervormen, waarbij
hij steun kreeg van Vorrink (1891) en De Kadt (1887). Hij
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ondervond echter fel verzet van de kant van de oude elite, onder meer van Vliegen
en Polak, hetgeen in 1927 tot een voor hem fatale nederlaag leidde.88 De linkervleugel
in de partij, met De Kadt en Schmidt (1896), liep zich eveneens te pletter en week
uit naar een eigen formatie, de Onafhankelijke Socialistische Partij, die echter geen
succes werd. De enige jongeren die na aanvankelijke scepsis en irritatie van de kant
van de ouderen89 blijvend succesvol bleken, waren Banning (1888) en Vorrink (1891),
beiden uit de socialistische jeugdbeweging afkomstig, en Tinbergen en Vos (beiden
1903) die het plansocialisme op de agenda zetten. Met de komst van dit viertal trad
inderdaad een nieuwe generatie aan, zoals gesymboliseerd wordt in het verdwijnen
van De Socialistische Gids, sinds 1916 het wetenschappelijke uithangbord van de
partij. In januari 1939 verscheen in plaats daarvan het eerste nummer van Socialisme
en Democratie, gepresenteerd in bewoordingen die de tijdgeest volmaakt
weerspiegelen: ‘De redding der beschaving en de vestiging ener sociale democratie
zijn niet meer te scheiden’.90
In de jaren zestig herhaalde de geschiedenis zich. De jongeren van weleer waren
ouderen geworden en reageerden met verbazing en soms met verbijstering op Nieuw
Links. Dat er van vergrijzing sprake was, blijkt het duidelijkst uit de
Tweede-Kamerfractie van de partij waarvan de 43 leden in 1963, op vier na, veertig
jaar of ouder waren. Nieuw Links stelde daar een groep tegenover met een gemiddelde
leeftijd van 33 jaar - Lammers (1931), Van der Louw (1933), Van Thijn (1934) - al
waren er onder de sympathisanten zowel aanzienlijk oudere als jongere partijleden.91
Wat tenslotte de laatst bekende generatie betreft, die zich als Niet Nix afficheerde
en einde van de jaren negentig een ogenblik de aandacht trok: zij bestond in hoofdzaak
uit twintigers en was in dat opzicht priller dan alle voorgaande generaties in de
Nederlandse sociaal-democratie. Het verzet was tegen de voormalige Nieuw Linksers
gericht die inderdaad, omdat de tijd niet stilstaat, inmiddels de middelbare leeftijd
waren genaderd of gepasseerd.
Vernieuwing of verjonging? - Er is geen twijfel mogelijk: de generatieconflicten in
de geschiedenis van de Nederlandse sociaaldemocratie waren opstanden van jongeren
tegen ouderen, in ieder geval voor wat betreft de voormannen. Het gold natuurlijk
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niet voor de volle honderd procent en het kwam zeer herhaaldelijk voor dat de rebellen
bijval kregen van de kant van individuele veteranen, maar de grote lijn werd er niet
door aangetast.
Jongeren en ouderen vormden elkaars spiegelbeeld. Terwijl de nieuwe generatie
zich onderscheidde door radicale veranderingsideeën en daarbij het retorisch geweld
niet schuwde, toonde de oude generatie zich steevast afkerig van ‘wilde’ plannen en
‘utopische’ dromen. De wenkende toekomst die de jongeren schilderden werd
gerepliceerd met verwijzingen naar de historische ervaringen die de ouderen hadden
opgedaan. Zo kon de zittende generatie in het interbellum zich lange tijd geen andere
politiek voorstellen dan welke zij vóór de Eerste Wereldoorlog als de enig juiste had
verdedigd en die inderdaad succesvol was gebleken. De crisis in de partij bracht haar
niet op andere gedachten.92 Het offensiefvan Nieuw Links, één generatie later, leidde
tot het uittreden uit de partij van onder meer Willem Drees, tot de oprichting door
zijn zoon van een nieuwe partij - DS70 - en tot ernstige spanningen in de top van de
PvdA.93 Niet Nix, de jeugdige oppositie in de jaren negentig, was te onbeduidend
om veel opwinding te veroorzaken, maar ook toen was er bij de ouderen nogal wat
irritatie te bespeuren; uiteindelijk blokkeerden ze de opmars van de jongeren naar
het partijvoorzitterschap.
De essentiële vraag is nu in hoeverre deze generatiegevechten werkelijk conflicten
waren tussen groepen met uiteenlopende politieke opvattingen danwel simpele
opvolgingsoorlogen. Ging het om programmatische vernieuwing of was er achter
het aanstormend jong talent vooral een ideologische leegte te bespeuren?
De vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Overal, maar zeker in de politiek,
gaat de strijd om machtsposities schuil achter een wolk van woorden en een roerend
vertoon van onbaatzuchtig idealisme. Waarschijnlijk weten de meeste protagonisten
niet eens hoe hun diverse motieven zich onderling verhouden, en als ze het weten
zullen ze er doorgaans over zwijgen.
Hoe riskant een typering van de sociaal-democratische generaties ook mag zijn,
er is voldoende materiaal beschikbaar om tenminste een plausibele inschatting te
maken. Daarbij lijkt het verdedigbaar een lijn te trekken tussen de generaties van
vóór en van na de Tweede Wereldoorlog. De eerste categorie is opvallend
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sterk ideologisch bevlogen. Er is vaak ook persoonlijke rivaliteit in het spel en er is
zeker strijd om de macht in de partij, maar het gaat uiteindelijk om min of meer
geprofileerde programmatische geschilpunten, niet zelden uitgedragen in eigen
tijdschriften en desnoods in veiligheid gebracht in een eigen partijformatie. De auteurs
die de generaties onderscheiden - De Jong, Cohen, Verwey-Jonker - hebben dan ook
weinig moeite met het schetsen van de ideologische generatieprofielen.
‘1894’ was geen opstand van jongeren. In heel Europa was de sociaal-democratie
bezig met een wending naar het parlementarisme, en de oprichters van de SDAP
voeren zeer bewust in die hoofdstroom mee. De oproep voor de constituerende
vergadering is met zoveel woorden gericht aan ‘alle democratische socialisten’ en
noemt het kiesrecht het favoriete ‘wapen in de klassenstrijd’.94 ‘1909’ markeert
eveneens een ideologische breuk, lang voorafgeschaduwd in bittere interne
partijdiscussies. Niet anders verloopt de opkomst en de doorbraak van de jonge
generatie in de jaren dertig. De verschillende standpunten - cultuur-socialistisch,
religieus-socialistisch, plan-socialistisch - waren jarenlang in doorwrochte publicaties
uitgewerkt en werden bloedserieus bediscussieerd. Het beginselprogram van 1937
betekende inderdaad in veel opzichten een breuk met het verleden.
Na de Tweede Wereldoorlog zag het beeld er heel anders uit. De leden van de
‘zwijgende generatie’ waarover Den Uyl in 1956 sprak, hadden naar zijn inschatting
als meest kenmerkende trek ‘dat het probleem van de socialistische
maatschappijbeschouwing voor hen geruisloos is geliquideerd. Er is niet alleen weinig
interesse meer voor, men ziet het niet meer als probleem’.95 Den Uyl heeft het zelfs
over een ‘hartgrondige afkeer van alles wat naar ideologie zweemt’.96 Het politieke
klimaat van de jaren vijftig verklaart veel van wat er in de jaren zestig zou gebeuren.
Maar op een dubbelzinnige manier: dezelfde ideologische matheid die het protest
uitlokte, zou het uiteindelijk smoren. Concreter: een beweging als Nieuw Links kon
eigenlijk niet uitblijven maar ze kon evenmin volledig slagen. De eeuw van het
socialisme was bezig ten einde te lopen.
Op het eerste gezicht was Nieuw Links een schoolvoorbeeld van een jonge
generatie, vastbesloten om de knuppel in het hoen-
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derhok te gooien. Het rumoer was onder studenten begonnen, had zich naar de straat
en de televisie verplaatst en nu de politiek bereikt. De ‘uitdaging van Nieuw Links
aan de PvdA’, zoals de ondertitel van de stichtingsbrochure Tien over rood luidde,
zette hoog in: tegen de politieke onduidelijkheid, het conservatisme en het gebrek
aan democratie in de partij. Het ging om ‘nieuw elan van het socialisme’, in een
reeks van concrete punten uitgewerkt en vergezeld van een handvol wilde ideeën
die, als ze niet als provocaties waren bedoeld, uitstekend als zodanig dienst konden
doen: afschaffing op termijn van de monarchie, een dreigend uittreden uit de NAVO
en ‘onvoorwaardelijke erkenning’ van de DDR en de Vietcong.97
Maar was het programma overtuigend? Kon het in de gegeven situatie slagen?
Het was hoogst onwaarschijnlijk: de verschraling en verzakelijking van het socialisme
als maatschappijbeschouwing waarover Den Uyl tien jaar eerder had gesproken,
lieten zich niet stuiten of ombuigen, tenzij in retorische declamaties. Het ideologische
gehalte van Nieuw Links was niet toevallig mager. Dit zijn enkele oordelen van
bevoegden: ‘gebrek aan kwaliteit’, ‘vertoon van geleerdheid’, ‘een aantal losse
standpunten’, en wat de buitenlandparagraaf betrof: ‘een paar sweeping statements’
bij gelijktijdig ‘ontbrekende analyse en uitdieping’.98
Wat Nieuw Links uiteindelijk bereikte, was paradoxaal genoeg het tegendeel van
een ideologische renaissance, namelijk de transformatie van de oude beginselpartij
- typisch voor de sociaal-democratische traditie - in een actiepartij met populistische
trekken.99 De hoofdlijnen van het programma waren zelfs regelrecht inconsistent,
om niet te zeggen inconsequent: de partij die volgens sommigen ‘de architect van
de samenleving’ diende te zijn, mocht volgens anderen slechts de wensen van de
vele actiegroepen aandragen.100
Als Nieuw Links zelf ‘geen belangrijke inhoudelijke vernieuwing’ bracht dan wél
‘een nieuwe generatie politici en kaderleden’.101 Hier komen we tot de kern van de
zaak: Nieuw Links was primair een jonge politieke generatie met een
machtsstrategisch concept. De voorgestelde veranderingen, schrijft Tromp in een
onbarmhartig commentaar, ‘hadden als officieel doel de partij te democratiseren, en
als officieus doel eigen machtsposities uit te
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bouwen. Dit laatste is - althans voor een zekere periode - meer geslaagd dan het
eerste’.102 Een andere waarnemer, de politicoloog Kroes, komt met enige nuancering
tot dezelfde conclusie.
Als een vrij ongestructureerde beweging van nogal heterogene samenstelling slaagt
Nieuw Links er soms in ‘de oligarchische én programmatische verstarring’ van de
partij te doorbreken. ‘Aan de andere kant lijken de momenten waarop Nieuw Links
zich veeleer als kerngroep van bekende namen dan als beweging van naamlozen
voordoet, gekenmerkt door een duidelijke gerichtheid op machtsverwerving’. Men
wordt meer bewogen ‘door machtsstrategische overwegingen dan door ideologische
motieven van democratisering’.103
Het werd achteraf zonder veel omslag toegegeven. Jan Nagel in 1986: ‘Nieuw
Links wilde een andere koers. Hoe kreeg je die? Door de oude garde te vervangen.
En zelfhun werk over te nemen’. Wim Polak, die zich als oudere bij de jongeren
aansloot, erkent dat een afgeronde maatschappijvisie bij Nieuw Links ontbrak. ‘Alles
was gefixeerd op de vraag: hoe krijg je die en die weg, en hoe krijg je er anderen
voor in de plaats? Dat was de stijl. Ze waren jong en ze wilden wat(...)’.104
Nog jonger waren de aanhangers van Niet Nix in de tweede helft van de jaren
negentig. Het bijzondere van deze groep ligt in het feit dat ze zelfs een façade onnodig
vonden. In het presenteren van een programma waren ze in het geheel niet
geïnteresseerd. Er werden wat aansprekende punten op de publieke agenda gezet, en
ook een paar grapjes mochten niet ontbreken - weg met de monarchie en herintroductie
van het luchtschip - maar het was zeker niet de bedoeling zich ergens op vast te
leggen. Ideologische standpunten zijn ‘ongenuanceerd, plat en populistisch’ en
stellingen staan ‘een debatjuist in de weg’. De ideologie is verdwenen, de individuele
vrijheid komt ervoor in de plaats. Onderling behoeft men het niet eens te zijn: ieder
zijn hoogstpersoonlijke mening.105
De oudere partijleden die wel iets in Niet Nix zagen, redeneerden niet anders. De
nieuwe voorzitter van de partij - daarover ging uiteindelijk het gevecht - moet primair
jong zijn:
‘Natuurlijk gaat het daarbij om programmatische verschillen
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tussen de kandidaten. Maar daar ligt op dit moment niet het zwaartepunt
van de keuze. Het gaat niet om onoverbrugbare verschillen zoals ten tijde
van Nieuw Links.(...) Er is wel een andere overeenkomst met de jaren
zestig. Dat is de vraag of de huidige PvdA-congresafgevaardigden bereid
zijn een nieuwe generatie tot de top van de partij toe te laten.’106 [onze
cursivering]
Inderdaad ging de hele discussie, vooral van de kant van Niet Nixaanhangers zelf,
uitsluitend om het aan bod komen van de jongste generatie. Niet dat men bereid was
ervoor te vechten, want flexibiliteit is een grote deugd:
‘We gaan ervoor, als we maar niet, zoals in de jaren zestig, een harde
strijd moeten voeren om de macht te veroveren. Als de oude garde niet
wil wijken(...) stoppen we onze energie in andere organisaties.’107
Niet Nix hield woord. Toen de weg naar het partijvoorzitterschap werd afgesneden,
hief de jongerenbeweging zichzelf op. Met een feest.
Niet Nix is voor ons onderwerp zo interessant omdat hier het eindpunt van een
politieke ontwikkeling zichtbaar wordt. Na de jonge generaties in de SDAP die zich
om ideologische motieven in de strijd wierpen, volgde Nieuw Links waarbij de
machtsvraag meer op de voorgrond kwam terwijl Niet Nix zelfs geen camouflage
toepast maar domweg een aflossing van de wacht bepleit. En wat ook opvallend is:
terwijl in de periode van de SDAP generaties in de partij door waarnemers en historici
worden onderscheiden, worden ze in het geval van Nieuw Links en Niet Nix door
de protagonisten zelf aangekondigd: men werpt zich niet zozeer op als een
vernieuwingsbeweging maar als een verjongingsbeweging.
Op één punt gaat Niet Nix een stap verder dan Nieuw Links. De beweging van
zestig was gericht tegen het establishment van de partij, de beweging van negentig
richtte zich, in naam van de gehele jonge generatie, tegen de oudere generatie van
de babyboomers. Men beklaagt zich over de nadelige positie waarin de later
optredende generatie verkeert en men benijdt de voorgaande generatie om de destijds
betere uitgangspositie. Er is een echo in
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te beluisteren van de discussie die door de generatie-expert Becker al eerder op gang
werd gebracht: over de achterstand van de ‘verloren generatie’, de ‘generatie zonder
kansen’.108 Het laat zien hoever de neiging allerlei problemen generationeel te
definiëren, in het publieke debat is doorgedrongen.
Blijft de vraag, hoe het komt dat juist de sociaal-democraten zo gebiologeerd zijn
door generaties en generatietegenstellingen, in ieder geval veel sterker dan liberalen
en confessionelen. Het heeft zelfs iets merkwaardigs, omdat men zou verwachten
dat niet de generatiekloof maar de klassentegenstelling - of wat daaruit later is
voortgekomen - alle aandacht en energie tot zich trekt.
Misschien ligt een deel van het antwoord in een observatie van de historicus
Kossmann. Anders dan de liberalen en confessionelen, schrijft hij, konden de
socialisten in hun geschiedenis niet terugvallen op algemene denkbeelden, zoals
levend in de burgerlijke samenleving en de kerken. Bij ontbreken van dit geestelijk
substraat hing bij hen alles af van wat zijzelf ontwierpen: een politieke theorie en
een daarvan afgeleid programma. In gevallen dat die theorie niet langer bij de
veranderende werkelijkheid paste, konden ze niet putten uit voorprogrammatische
uitgangspunten maar dienden ze hun ideologie als zodanig te herzien, compleet met
strategie en tactiek.109
Deze vaak pijnlijke herziening van de programmatische grondslagen waartoe de
socialisten nu en dan verplicht werden, kan naar onze mening een verklaring bieden
voor de telkens oplaaiende generatiestrijd. Gegeven de neiging bij de partij-elite vast
te houden aan het vaak moeizaam bevochten programma, viel aan de jonge generatie
de taak toe de noodzakelijk geworden herformulering af te dwingen, wat vaak alleen
lukte door als generatie het roer over te nemen. Toen in de afgelopen decennia het
socialisme de ideologische verentooi afschudde, verviel daarmee de mogelijkheid
tot inhoudelijke legitimering van de generatieopstand. Het werd een streven naar
personele verjonging.
Dat het ook anders kan lopen, bewijst de gang van zaken in de eindfase van de
Communistische Partij Nederland (CPN). Ook daar woedde er een strijd tussen
generaties, maar onder geheel verschillende omstandigheden.
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In de vroege jaren zeventig waren nogal wat studenten - leden van de roemruchte
‘Maagdenhuisgeneratie’ - tot de partij toegetreden. In de typische arbeiderspartij die
de CPN altijd is geweest en gebleven, vormden ze een vreemd element, ook naar
maatschappelijke achtergrond; velen kwamen uit een intellectueel of
middenklassemilieu. Invloed op de koers van de partij hadden deze nieuwkomers
niet. De macht lag stevig in handen van de ‘gestaalde kaders’ die al sinds de oorlog
een straf autoritair bewind in stand hielden, compleet met stalinistisch aandoende
zuiveringen.
Toen de partij bij de verkiezingen in mei 1977 vijf van de zeven Kamerzetels
verloor, werd ‘vernieuwing’ - hoe ook opgevat - urgent. In 1981 werd de ‘partijpaus’
Paul de Groot weggewerkt en in diezelfde tijd werd de partijkrant De Waarheid tot
een min of meer onafhankelijk links dagblad omgebouwd. Succesvol was dat niet:
terwijl oude leden en masse afhaakten, stroomden geen nieuwe leden en abonnees
toe. De ‘destalinisatie’ en ‘ontzuiling’ waren te laat ingezet.110
Anders dan men van communisten zou verwachten, werden de partijperikelen
rond die tijd in termen van generatietegenstellingen bediscussieerd. Voorzitter Henk
Hoekstra, lid van de oude garde, ging daarin het verst toen hij in december 1981 met
zoveel woorden waarschuwde voor een dreigende ‘generatiekloof’. Van ‘de ouderen
onder ons’ vreest hij, dat ze de noodzakelijke vernieuwing niet zullen begrijpen
terwijl ‘nieuwe mensen’ niet zullen toetreden als alles bij het oude blijft: ‘Wij kunnen
die generatie geen vermolmd, lekkend huis nalaten’.111
De jongeren in de CPN zagen zichzelf expliciet als een generatie. Dat waren ze
ook, zowel in leeftijd - geboren rond 1945-1950 - alsook door hun eensgezinde
verwijzing naar de generatie van 1968.112 Het had met de tijdgeest te maken: de CPN
was onder studenten populair. ‘Wie er niet bij hoorde,’ schreef Arnold Koper in een
terugblik, ‘had in de toenmalige studentenbeweging nauwelijks een stem, want de
partijgenoten manipuleerden er lustig, en tamelijk succesvol, op los’.113
Niet alleen stonden er op die manier twee generaties naast of tegenover elkaar, ze
waren bovendien van zeer verschillende leeftijd: zestigers en dertigers. Met andere
woorden: de ‘tussen-
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generatie’ ontbrak en daarmee de leeftijdscategorie die als een bindmiddel had kunnen
fungeren. In de leeftijdsopbouw zat dus ‘een groot gat’:
‘Vele jaren waren de generaties van dertig- en veertigjarigen ook op
congressen vrijwel afwezig. In de wandeling werden zij aangeduid als de
“koude oorlogsgeneratie”. De leidingen (sic) waren, afgezien van de figuur
van Paul de Groot, bijna een kwart eeuw lang in handen van mensen die
daar betrekkelijk kort na de oorlog in waren opgenomen(...).’114
Toch is het te eenvoudig de ondergang van de CPN uitsluitend toe te schrijven aan
een onoverbrugbare generatiekloof, laat staan aan een open generatieconflict. De
Maagdenhuis-studenten hadden te weinig politiek benul om in de partij een rol van
betekenis te kunnen spelen; het waren enkele jongeren uit traditionele CPN-milieu's
die het voortouw namen. Bovendien vonden ook in de oude garde hier en daar mentale
veranderingen plaats, waardoor de jongeren meer kans kregen.115 En wat niet vergeten
mag worden: de typische industrie-arbeider, waarop de CPN altijd gesteund had,
verdween met de ondergang van een aantal oude bedrijfstakken in snel tempo.
Daarom kon de jonge generatie - Nieuw Links - in de Partij van de Arbeid slagen
waar ze in de CPN moest falen: ‘De vernieuwers in de CPN waren vooral in een
achterhoedegevecht gewikkeld, de Nieuw Linksers richtten indertijd hun blik
vooruit’.116 Conclusie: het is van belang de functie van generatietegenstellingen in
de politiek goed in het oog te houden maar altijd gezien in een ruimer maatschappelijk
en historisch kader.
Revolutionaire voorhoedes - Revolutionaire leiders zijn doorgaans jong en niet zelden
sterven ze ook jong. Danton was 36 jaar en Robespierre 34 toen ze in 1794 het schavot
beklommen; Saint-Just was zelfs pas 26 jaar oud. De bolsjewistische voormannen
waren in 1917, op het moment van de Russische Revolutie, in grote meerderheid
dertigers, met uitzondering van Lenin die 47 jaar was, maar velen van hen zouden
hun zestigste jaar niet halen. Binnen twintig jaar na de revolutie werden ze na
showprocessen geëxecuteerd.117 Mao Zedong (1893) had meer tijd nodig alvorens
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hij in 1949 de leiding in China kreeg, maar hij was al in 1911 en 1919 bij de
revolutionaire strijd betrokken geweest. Fidel Castro echter was 30 jaar toen hij zijn
guerrilla tegen het Cubaanse regime begon - zijn tweede man ‘Che’ Guevara was 28
- en na drie jaar verwierf hij de macht die hij thans nog uitoefent. Daarentegen hadden
de nationalistische leiders in Nederlands-Indië - Soekarno, Hatta en Sjahrir - lang
moeten wachten voor ze in actie konden komen, maar de revolutionaire voorhoede
bestond in 1945 in meerderheid uit pemuda's - letterlijk ‘jongeren’ - van rond de
dertig jaar. Even jong was de top van het Indonesische leger: Sudirman werd met 30
jaar opperbevelhebber. Nasution met 28 jaar divisiecommandant.118
Indien we dus spreken van revolutionaire generaties, gaat het zelfs voor wat de
leiders betreft om jongeren. Dat is niet onlogisch. Zij hebben, meer dan ouderen, de
energie, de durf, misschien ook de overmoed om zich tegen de bestaande orde te
keren. Als jongeren zijn ze gevoelig voor geprononceerde denkbeelden en extreme
standpunten. Vooral de intellectuelen onder hen zijn vaak op zoek naar een bezielende
mythe en een historische missie, mogelijk door ouderen ontworpen maar door jongeren
in daden omgezet. Omgekeerd: ‘an ideological wave always has its first followers
among the young’.119
Psychologisch gezien staan zij op tegen hun ouders die de sprong niet waagden.
Door hun daad bewijzen ze hun onafhankelijkheid. Daarom richten zij zich
onverzoenlijk tegen het verleden - de tijd van hun ouders en van allen die hen
voorgingen - en keren zij zich niet alleen tegen het ancien régime maar tegen alles
wat in het verleden tot stand gekomen is, van wetten en instituties tot kunst en
literatuur. Een grote revolutie is een beeldenstorm, materieel én symbolisch, en ze
wordt door de protagonisten geduid als het begin van een nieuw tijdvak in de
geschiedenis, is het niet van de mensheid als geheel dan toch van de nationale
gemeenschap.
De historische breuk die de revolutie is of wil zijn, maakt de revolutionaire
generatie tot haar gevangene. Gegeven de immense pretenties die zij koestert, ziet
zij zich verplicht tot een te-veel-ineens willen, soms met catastrofale overhaasting,
zoals bij de vijfjarenplannen in de Sovjet-Unie en de diverse ‘sprongen
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voorwaarts’ in Communistisch China.120 Een gevolg is dat zich binnen de
revolutionaire voorhoede meerdere generaties gaan aftekenen, soms ideologisch,
soms qua leeftijd verschillend. Men spreekt zelfs van twee revoluties: de eerste die
de oude orde vernietigt, de tweede die een nieuwe orde zoekt te vestigen en daarbij
niet zelden de voormannen van de eerste generatie verslindt.121 Duidelijker is de
generatietegenstelling in gevallen van militaire interventie. Talrijk zijn de voorbeelden
van coups en couppogingen waarbij jongere officieren het voortouw nemen: vaak
kolonels, in het Portugal van de jaren zeventig kapiteins, in Suriname in de jaren
tachtig zelfs sergeants. Terwijl de generaals uit de sociale elite stammen en
conservatief gezind zijn, hebben de jonge officieren een buitenlandse opleiding gehad
en kennis gemaakt met de na de oorlog opkomende vloed van nationalisme en
radicalisme.122 Raken ze betrokken bij een ‘grote’ revolutie, dan kunnen ze gaan
behoren tot de nieuwe heersende klasse: de Chinese militairen die in de jaren dertig
de Lange Mars hadden meegemaakt en de Indonesische militairen die eerst in de
onafhankelijkheidsoorlog het spits afbeten en vervolgens, tegen de eerste generatie
van politici in, zich onder leiding van Soeharto meester maakten van de macht.123
Een variant doet zich voor in communistische landen: na de machtsovername wordt
het leger grondig gezuiverd van de oude garde en bevolkt met een groot aantal jonge
officieren, professioneel onder de maat maar politiek betrouwbaar. Zo ging het na
1917 in de Sovjet-Unie en na 1948 in andere Oost-Europese landen.124
In de geschiedenis van de revolutionaire generaties verdienen de bewegingen van
het fascisme en nationaal-socialisme een bijzondere plaats, niet omdat ze zo
revolutionairwaren maar omdat ze bij uitstek generationele politiek bedreven. Hun
attractie voor de jeugd was uitzonderlijk sterk. Heel de politieke stijl en cultuur sprak
jongeren aan: de politieke milities met hun uniformen, parades en marsmuziek, de
cultus van het masculine en militante bestaan, de retoriek van het heroïsche en
romantische leven: ‘Fascism was a movement of youth’.125
Het Italiaanse fascisme ging voorop in het stileren van een beweging die
jeugdigheid moest uitstralen en jeugd moest aan-

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

162
trekken. Bij gebrek aan een politieke ideologie kreeg ‘de ideologie van de jeugd’
een centrale rol te vervullen, zelfs tot uiting komend in de officiële partijhymne
Giovinezza die een loflied was op de schoonheid van de jeugd.
Het nazisme volgde dezelfde strategie. Van de aanvang afwerd de beweging
voorgesteld als een opstand van de dynamische jonge generatie tegen alles wat oud
en verrot heette te zijn.126 Inderdaad waren de leden van de NSDAP aanzienlijk jonger
dan die van de andere partijen. Terwijl de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar in de
gehele bevolking in 1931 30 procent bedroeg, bleef het percentage
sociaal-democratische partijleden in die categorie beneden de 20 en telden de nazi's
in hun gelederen 37.6 procent, twee jaar later aangegroeid tot 42.2 procent.127 De
voorhoede van deze partijen liet overeenkomstige verschillen zien. De leden van de
Rijksdag waren in 1930 gemiddeld 57 jaar. In september van dat jaar sprong het
aantal afgevaardigden van de NSDAP van 12 op 107 met een gemiddelde leeftijd van
38 jaar tegenover alle andere partijen - de jongere communisten uitgezonderd - met
een gemiddelde van 51 jaar.128
Hoewel de nazi's, gegeven deze jeugdideologie, buitengewoon veel waarde hechtten
aan de Hitler-Jugend, viel de omvang van deze organisatie lange jaren in het niet
vergeleken bij de zeer omvangrijke jeugdorganisaties van andere signatuur. In 1933,
bij de Machtübernahme, kwam de omslag: de Hitler-Jugend die einde 1932 niet meer
dan 100.000 leden had geteld, was twee jaar later tot 3.5 miljoen aangegroeid.129 In
feite ging het om een inlijving van bestaande jeugdorganisaties, voor een deel vanouds
sterk patriottisch, die op het moment van de nationale Erhebung geen ander antwoord
wisten dan met vliegende vaandels naar de nazigelederen over te gaan.130 Meer dan
een breuk in hun geschiedenis was het een proces van voltooiing. Met andere woorden:
de Hitler-Jugend kon in 1933 een voorbewerkt terrein in gebruik nemen en verder
uitbreiden.131
Het nazisme gaf de jeugd alles waarvan zij droomde: sport en spel in
groepsverband, opwindende evenementen samen met leeftijdgenoten, dienst aan het
machtige vaderland en het besef een nationale roeping te vervullen. De ouders klagen
dat de kinderen
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zich aan hun gezag onttrekken, schrijft een buitenlandse waarnemer, maar
‘de kinderen zelf zijn natuurlijk verrukt. Ze voelen zich vrij. Want
vrijheid is voor een jongmensch alles, wat niet afhankelijk is van het gezin,
al is het de hardste discipline mits ze maar buitenshuis blijft. Ik zal niet
meer zeggen dat het “fascisme” het initiatief doodt. Het tegendeel is
waar.’132
Het is scherper te formuleren. Het nazi-regime gebruikte het enthousiasme van de
jeugd om de mogelijk nog aarzelende oudere generatie in de hoek te drijven. Wat in
de vroegere Duitse jeugdbeweging opgewonden retoriek was geweest, werd nu bittere
ernst in een ‘vom Staat protegierten Kreuzzug der Jugend’. Theodor Litt spreekt
zelfs van ‘Klassenkampf der Generationen’, een aanval van de zoons op de vaders.133
Ook van andere vroege totalitaire regimes wordt gezegd dat ze met manipulatieve
bedoelingen het generatieconflict aanbliezen: door de jongeren aan zich te binden,
dwong de staat tegelijk de ouderen tot conformisme.134 Op de langere duur is dit
natuurlijk niet meer nodig en zal het regime zelfs naar verzoening van
generatietegenstellingen streven, beducht als het is voor iedere splijtzwam in de
volksmassa.135 Lewis Feuer, die in 1964 de Sovjet-Unie bezocht en contact had met
een groep vooraanstaande kenners van het Westen, merkte tot zijn verbazing dat
niemand in generatieproblemen was geïnteresseerd en dat men zelfs ontkende dat er
zoiets als een generatiekloof in de Sovjet-Unie zou kunnen bestaan.136
Een andere tegenstelling zal in postrevolutionaire maatschappijen echter blijven
voortbestaan en officieel worden bekrachtigd: het onderscheid tussen degenen die
de revolutie hebben (mee)gemaakt en de andere generaties, zowel de eerdere als de
latere. De revolutionaire generatie blijft de leiders het meest trouw en zal het geloof
in de weldadigheid van de revolutie het laatst verliezen. Het is voor Cuba
aangetoond137 en het wordt ook van de DDR gezegd:
‘Die einzige metaphysische Generation der DDR war jene, die ihr nicht
selbst entstammte, die noch Fühling hatte mit der
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ursprünglichen Revolution: im Klassenkampf der Weimarer Republik, im
Widerstand gegen Hitler, im Exil unter Stalin. (...) die Generation, die mit
ihrem Leben für die gemeinsame Sache eingestanden hatte.’138
Degenen die later kwamen - de in de DDR ‘hineingeborenen Generationen’ - zouden
geen sporen in de geschiedenis achterlaten, ook al omdat ze onmachtig waren onder
het autoritaire bewind een eigen geluid te laten horen. Terwijl in de Bondsrepubliek
de generatie van 1968 driftig om zich heen sloeg, werden de leeftijdgenoten in de
DDR tot zwijgen gedwongen, hoewel ook bij hen teleurstelling over de bestaande
situatie bestond en over hervormingen werd nagedacht. De kleine minderheid die
hierop bleef hopen, werd in haar verwachtingen beschaamd door de volledige
ineenstorting van het regime in 1989. Vergelijkenderwijs zijn de uitkomsten bijna
paradoxaal te noemen:
‘Die Achtundsechziger im Westen wollten eine Revolution. Sie bekamen
einen modernisierten Kapitalismus. Die Achtundsechziger im Osten wollten
Reformen und setzten letztendlich eine Revolution in Gang.’139
Het is niet onwaarschijnlijk dat de breuk in de generationele continuïteit bij
revoluties en bij ‘contra-revoluties’ veel overeenkomst vertoont. Uit naoorlogs
onderzoek naar de situatie in de Sovjet-Unie blijkt dat jongeren de neiging hadden
de toestand als ‘normaal’ te beschouwen terwijl ouderen de voor-revolutionaire
periode, hen nog bekend, als referentiekader bleven gebruiken.140 Wie momenteel
Oost-Europa bereist, krijgt dezelfde indruk: de jongste generatie - de tieners - die
het communisme alleen maar uit verhalen kennen, onderscheiden zich nauwelijks
van westerse leeftijdgenoten; oudere generaties, onder het vroegere regime
opgegroeid, verkeren in verwarring of zijn verbitterd.141
De revolutionaire elites plegen zich aan het generationele moment te onttrekken.
Van alle politieke voorhoedes zijn zij het minst bereid de eenmaal verworven macht
weer af te staan. Ze zijn als monarchen: voor het leven benoemd; hun entourage
vertoont de trekken van een gerontocratie. Stalin, Tito, Franco, Hitler en Mussolini
hebben de macht nooit opgegeven; Mao werd laat en
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met moeite uit zijn positie verwijderd, Castro is nog steeds in functie. Eenzelfde
zetelvastheid gold voor veel nationalistische leiders die als gevolg van het
dekolonisatieproces tot staatshoofd werden bevorderd: Soekarno, Nehru, Mobutu,
Kenyatta e tutti quanti.
Wankelt hun positie, dan kan werkelijke of vermeende dreiging van buitenaf
soelaas bieden. Conflict is, zoals bekend, de grote ‘unifier’.142 Misschien heeft de
Koude Oorlog het voortbestaan van de Sovjet-Unie wel gediend zoals de Amerikaanse
boycot van Cuba Fidel Castro in de kaart speelt. George W. Bush vormt het meest
recente voorbeeld van een staatshoofd die dankzij een gewelddadige aanslag zijn
omstreden positie veranderd zag in die van een onomstreden leider, een oorlogsheld
welhaast. In Nederland had het toch nauwelijks bedreigende Kosovo-conflict in 1999
een vergelijkbare functie:
‘Opeens waren binnenlandse kwesties van minder belang,
verschrompelden ruzies en verdween de drang tot profilering. De oorlog
creëerde een nieuwe hiërarchie en domineerde het denken. (...) Niet langer
stonden regeringspartijen naast elkaar. Ze vormden letterlijk een coalitie.
Een nationale coalitie bovendien, want de verschillen met de oppositie
vielen meteen weg.’143
Zo ging het ook in andere landen van de NAVO.144 Clinton kon de Monica-affaire
achter zich laten, Schröder de Lafontaine-affaire en Kok de pijnlijke nasleep van de
Bijlmer-enquête. Wie een opstand wil voorkomen of alleen maar de nationale
eensgezindheid bevorderen, hij gedenke het klassieke si vis pacem, para bellum ook voor binnenlands gebruik geschikt.
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3 Wetenschappelijke scholenstrijd
De wetenschapsgeschiedenis laat geen lineair proces zien maar een opeenvolging
van richtingen of scholen waarvan de meest succesvolle een tijdlang het toneel weten
te beheersen om vervolgens, bij afnemende werfkracht, ten gunste van andere terug
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te treden. In de bekende theorie van Thomas Kuhn staat deze dynamiek centraal,
waarbij het begrip ‘school’ wordt gedefinieerd als een gemeenschap van
wetenschapsbeoefenaars die een eigen ‘paradigma’ aanhangen en daaraan vasthouden
tot een meer belovend paradigma een nieuwe scientific community doet ontstaan. Zo
lang dat niet het geval is, geldt het vigerende programma als ‘normale wetenschap’,
qua uitgangspunten onaantastbaar. Het gevolg is dat wetenschappelijke revoluties
niet binnen een school (kunnen) plaatsvinden maar daarbuiten, waar een nieuwe
generatie onderzoekers aantreedt die een nieuw paradigma ontwikkelt.145 Zoals Max
Planck het eens raillerend heeft uitgedrukt: een wetenschappelijke waarheid triomfeert
niet door haar opponenten te overtuigen maar omdat die opponenten overlijden en
een nieuwe generatie opgroeit die er vertrouwd mee is.146
Deze gedachte lijkt ons een vruchtbaar uitgangspunt voor enkele exercities over
generatievorming op wetenschappelijk gebied. Eerst zullen we laten zien hoe de
vestiging en conservering van een paradigma in zijn werk gaat, vervolgens bespreken
we een scholenstrijd die als een typisch generatieconflict de geschiedenis is ingegaan.
De meester en de discipelen - Karl Marx, Sigmund Freud en Norbert Elias zijn drie
beroemdheden uit het Duitse taalgebied, onderling sterk verschillend maar alle drie
stichter van een wetenschappelijke school die zich over een lange periode heeft weten
te handhaven. Naar zal blijken zijn, bij alle onderlinge verschillen, de overeenkomsten
frappant.
In alle drie de scholen staat de stichter zeer prominent in het middelpunt. Hoe
belangrijk de rol van Friedrich Engels ook is geweest - theoretisch en praktisch -,
pas na de dood van Marx treedt hij uit diens schaduw. Freud en Elias nemen zelfs
een volkomen geïsoleerde positie in. Ze wekken de indruk een unieke theorie te
hebben ontworpen. Hun volgelingen gaan daarin van harte mee. Marx en Freud
worden consequent uit hun biografische en historische context gelicht, zodat de
mythe ontstaat van de Grote Denker die zonder voorgangers en tijdgenoten de
waarheid heeft gevonden.147 Deze mythevorming wordt niet weinig bevorderd door
de algehele intellectuele kaalslag die de stichters zich heb-
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ben veroorloofd. Voorgangers werden weggeschreven - zie het Communistisch
Manifest - en rivalen werden bruut onderhanden genomen. Marx rekende af met
Lassalle, Proudhon en Bakoenin, zoals Freud achtereenvolgens zijn medestanders
Adler, Stekel en Jung excommuniceerde; Carl Gustav Jung, als ‘kroonprins’
binnengehaald, werd als ‘ketter’ weggezonden.148 De voorkeur van Elias ging uit
naar het negeren van degenen aan wie hij zijn denkbeelden had ontleend. Zijn
opvallende afhankelijkheid van Freud wordt in zijn hoofdwerk terloops in een
voetnoot vermeld. Bewonderaars van zijn werk voeren ter verdediging aan dat Elias
waarschijnlijk niet begreep wie geïnteresseerd zou zijn in waar hij zijn ideeën vandaan
had.149
In de stichtingsmythen ontbreekt het niet aan een zekere heroïek. Freudianen
suggereren dat hun held tegen de stroom in buitengewoon gedurfde denkbeelden
verkondigde. Maar zoals Marx temidden van een stortvloed van maatschappijkritische
groepen en geschriften zijn eigen standpunt formuleerde, zo verschenen de vroege
publicaties van Freud in een sterk geërotiseerd cultureel klimaat dat in tal van literaire
en artistieke uitingen vorm kreeg: Weininger, Schnitzler, Klimt en Kokoschka, om
het daarbij te laten.150
De zuiverheid van de ware leer wordt voortdurend beklemtoond en streng bewaakt.
Gecanoniseerde geschriften doen dienst als ultieme toetssteen: Das Kapital, Die
Traumdeutung, Ueber den Prozess der Zivilisation, veilig ingebed in een verzameling
van andere gezaghebbende publicaties. Kernbegrippen fungeren als
demarcatie-instrument. Ingewijden herkennen ze onmiddellijk: klassenstrijd,
proletariaat, productiekrachten, Verelendung; het onbewuste, verdringing, sublimatie,
Oedipuscomplex; civilisatieproces, sociogenese, Fremdzwang en Selbstzwang.
Wie in het generationele aspect van deze schoolvorming is geïnteresseerd, kan
zonder moeite meerdere generaties onderscheiden.151 De eerste bestaat uit degenen
die de meester persoonlijk hebben gekend of zelfs met hem hebben samengewerkt.
In het geval van Marx was dat natuurlijk in de eerste plaats Engels en de kring van
voornamelijk Duitse sociaal-democraten die Engels met ‘generaal’ aanspraken. Freud
had aanvankelijk minder geluk. Zelf in 1856 geboren, kreeg hij te maken met zonen
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als Stekel (1868), Adler (1870) en Jung (1875) die helaas geen van allen zijn
vertrouwen waard bleken. In 1913 nam Freud zelf het initiatief om Nachwuchs te
kweken. Uit de kleine hem bekende Weense kring van volgelingen vormde hij een
‘geheim comité’ dat de taak kreeg de jonge psychoanalytische beweging internationaal
te sturen.152 Elias behoefde minder moeite te doen. In de socioloog Johan Goudsblom
vond hij zijn ideale Petrus, die weliswaar geen kerk bouwde maar wel een gezelschap
van discipelen bijeen wist te brengen en te houden.
Behalve als apostelen fungeerden de voormannen van de eerste generatie als
interpreten: ze bewerkten de vaak disparate denkbeelden van de stichter tot een
samenhangende doctrine waaraan de orthodoxie veilig kon ankeren. Voor die rol
was Engels te beweeglijk; het was Karl Kautsky die de taak op zich nam om
vervolgens gedurende een halve eeuw, even onwrikbaar als onvermoeibaar, de
marxistische waarheid te prediken en te verdedigen.153 Terwijl Freud, overgevoelig
als hij was voor iedere afwijkende mening, de touwtjes zelf stevig in handen hield,154
liet Elias het graag aan Goudsblom over om een echte school te stichten, de
‘figuratiesociologie’, compleet met een eigen instituut, een tijdschrift en een leerstoel.
In die school vervult Bram de Swaan de rol van Bernstein: loyaal maar liberaler dan
Goudsblom/Kautsky. En zoals Ernest Jones, vertrouweling van Freud, de
geschiedschrijving van de psychoanalytische beweging op zich nam, zo heeft
Goudsblom met grote inzet en precisie alle reacties op het werk van Elias in kaart
gebracht.155
Ondanks alle inspanningen van de eerste generatie werd de verdere geschiedenis
herhaaldelijk geteisterd door diepgaande conflicten en formele afsplitsingen. Het is
niet verwonderlijk: het multi-interpretatieve karakter van de marxistische en
freudiaanse erfenis nodigde als het ware uit tot een richtingenstrijd. In reactie daarop
sloten de rechtgelovigen zich op in sectarische organisaties, niet alleen in de bekende
leninistisch-stalinistische variant, maar ook in het freudiaanse kamp.156 Of de veel
prillere Elias-school, die het zonder een politiek of professioneel engagement moet
doen, het op de duur zal redden, moet worden afgewacht.
Een florissante toekomst is voor geen van de drie bewegingen weggelegd. Wat
zij aan het moderne kennisarsenaal konden
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toevoegen, is inmiddels een bestanddeel geworden van onze cultuur en zelfs
opgenomen in de bloedstroom van de beschaafde conversatie. Het betreft losse noties
en duidingen: kapitalistische monopolievorming, traumatische ervaringen,
beschavingsoffensief; of wat luchtiger: proletarisch winkelen, freudiaanse vergissing,
onderhandelingshuishouding. Maar het staat in geen enkele samenhang meer met de
grandioze constructies van weleer.157
De toekomst is vooral ongewis omdat deze drie theorieën hun oorsprong vinden
in de negentiende eeuw. In hun historiciteit lag aanvankelijk hun kracht, later hun
zwakte. Het marxisme herleidt alle maatschappelijke en politieke problemen tot het
kwaad van de particuliere eigendom; het staat daarmee stevig geworteld in de
burgerlijke, Europese samenleving van anderhalve eeuw geleden. Freuds
kernconceptie, zegt Jung in een briljant kennissociologisch essay, is typerend voor
de illusies, de overspannen gevoelens en de dubbele moraal van het laat-Victoriaanse
tijdperk. Toegespitst geformuleerd: Freud ontmaskert de burgerlijke cultuur van
Wenen anno 1900, maar hij biedt voor de toekomst en voor andere culturen geen
deugdelijk programma.158 De zwakte van Freud bepaalt ten dele die van Elias, die
zich kwetsbaar heeft gemaakt door de psychoanalytische problematiek met huid en
haar over te nemen: sexuele intimiteit, schaamte en agressie, affectbeheersing en
uitgestelde bevrediging. Omstreden is ook zijn stelling aangaande de civiliserende
functie van de centrale staat, duidelijk een tijdgebonden notie.159 Voorts is opgemerkt
dat zijn hele benaderingswijze verraadt hoezeer hij thuishoort in de Duitse
historiografie ten tijde van de Weimar-Republiek: zowel eurocentristisch als
staatscentristisch. ‘That, in the end, is what stands between Elias' generation and
ours’.160
Dit oordeel van de historicus Barraclough brengt ons terug bij ons hoofdthema:
de rol van het generationele moment in de ontwikkeling van het wetenschappelijk
bedrijf. Inderdaad blijken ook wetenschappen onderworpen te zijn aan de
conserverende tendenties die voortvloeien uit tijdgebonden theorievorming. Ironisch
genoeg werd dit conservatisme nog versterkt door de aanvankelijk brede aanvaarding
van de denkbeelden die daardoor eeuwigheidswaarde leken te hebben. Twee van de
drie scholen verbonden zich bovendien met ambitieuze praktische doelstellin-
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gen - sociale revolutie en psychische genezing - waardoor de scientific community
de trekken kreeg van een beweging waarvan de leiders belang hadden bij het in stand
houden van de theoretische grondslag die echter in de loop van de tijd geleidelijk
werd achterhaald.
Een ‘uniek’ generatieconflict - Soms komt de werkelijkheid de waarnemer tegemoet
door een case aan te bieden die de gezochte interpretatie welhaast in zich draagt. In
dit geval betreft het een conflict tussen twee generaties waarin vrijwel alle
generatievormende factoren present zijn - cohortverschillen, uiteenlopende ideeën
en een trendbreuk - zodat er aan beide zijden van de streep militante groepsvorming
zou ontstaan. Dat is nog niet alles. Meerdere leden van beide groepen en een aantal
latere geïnteresseerden hebben het conflict in termen van een generatiestrijd
geanalyseerd. Ze konden met enig gezag spreken omdat het voor het meerendeel
sociologen waren en het in dit geval om een conflict tussen sociaal-wetenschappers
ging. Dat ik mijzelf destijds midden in de mêlée bevond, maakt mij ook achteraf
enigszins bevooroordeeld maar het ontbreekt gelukkig niet aan andere waarnemers
die de zaak nuanceren.
Het betreft overigens een onderwerp dat naar tijd, plaats en aantal direct
betrokkenen bescheiden is: de clash tussen sociografen die na de oorlog aan de
Universiteit van Amsterdam afstudeerden en hun leermeesters die voor de oorlog
hun academische titel verwierven. Met andere woorden: tussen een generatie van
‘Vijftigers’ en een van ‘Dertigers’.
Eerst een resumé van de voornaamste feiten.161 Bij wijziging van het Academisch
Statuut in 1921 werd de sociologie een verplicht vak in de opleiding van de
Amsterdamse sociaal-geografen, als gevolg waarvan de criminoloog W.A. Bonger
in 1922 de eerste Nederlandse leerstoel in de sociologie (en criminologie) bezette.
Naast hem doceerde de etnoloog en socioloog S.R. Steinmetz zowel volkenkunde
als sociale geografie, tot zijn emeritaat in 1933 toen zijn leeropdracht werd verdeeld
over de sociaal-geograaf H.N. ter Veen en de etnoloog J.J. Fahrenfort.
Steinmetz, een figuur van internationaal formaat, interpreteerde de sociale geografie
op geheel eigen wijze als een sociaal-
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wetenschappelijk vak dat hij ‘sociografie’ had gedoopt. De naam sociografie stond
zowel voor de samentrekking van ‘sociale geografie’ als voor het beschrijvende deel
van de sociologie. Naar de opvatting van Steinmetz ging het vak eigenlijk aan de
ontwikkeling van de sociologie vooraf: eerst was het zaak zoveel mogelijk feiten te
verzamelen om pas op basis daarvan tot sociologische theorievorming te komen. In
1933 nam zijn leerling Ter Veen deze opvatting van sociale geografie over.
De Amsterdamse sociografische school, zoals ze kwam te heten, werd onder leiding
van Steinmetz in ieder geval in één opzicht een formidabel succes. Van de 51 personen
die tussen 1925 en 1933 doctoraal examen sociale geografie aflegden, waren er in
laatstgenoemd jaar 22 gepromoveerd, deels op een etnologisch maar overwegend op
een sociografisch onderwerp. Ter Veen zette de traditie voort. Toen hij in 1948 om
gezondheidsredenen zijn ambt moest neerleggen, had hij 26 promovendi begeleid;
het betrof steeds sociografische of geografische onderwerpen.162
Amsterdam was in het interbellum ook in andere opzichten het centrum van de
vroege sociale wetenschappen in ons land. In 1925 werd er het tijdschrift Mensch
en Maatschappij opgericht en in 1936, op initiatiefvan Bonger, de Nederlandsche
Sociologische Vereeniging. Naast andere instellingen stichtte Ter Veen in 1940,
eveneens in Amsterdam, een nationaal onderzoekscentrum dat de enigszins
omslachtige naam droeg van Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse
Volk (ISONEVO).
Het waren stuk voor stuk initiatieven van een beperkt gezelschap, waaronder een
handvol sociologen en wetenschappelijk actieve sociografen: pionierswerk van een
gideonsbende, met zeer bescheiden middelen en mogelijkheden. Zo moeizaam het
werken voor de oorlog was, zo voorspoedig verliep alles onmiddellijk daarna: de
sociale wetenschappen begonnen aan een stormachtige expansie. In de weinige jaren
tussen 1946 en 1950 ontstond er in Amsterdam een complete faculteit voor politieke
en sociale wetenschappen terwijl aan elke universiteit tenminste één leerstoel in de
sociologie werd gevestigd, spoedig gevolgd door een volledige sociologische
opleiding, mogelijk gemaakt door een wijziging in 1950 van het Academisch Statuut.
De belangstelling voor een studie in de sociale wetenschappen groeide even
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spectaculair als onvoorzien. Het aantal studenten in de sociologie en politicologie
nam toe van in totaal 284 in 1947/48 tot 675 in 1950/51, om in 1955/56 naar 1263
te klimmen en weer vijf jaar later bijna 2000 te tellen.163 Een andere indicatie: de
Nederlandse Sociologische Vereniging hervatte na de oorlog haar werk met 151
leden, verruimde de toelatingscriteria en telde twee jaar later - in 1948 - al 320 leden.164
In de personele sfeer had deze snelle expansie uiteraard gevolgen. Was er voor de
oorlog één hoogleraar in de sociologie, in 1958/59 waren er twintig terwijl het aantal
leden van de wetenschappelijke staf twee jaar later tot 90 was gestegen.165 Het was
voor de Amsterdamse sociografen de historische kans om hun stempel op de
Nederlandse sociale wetenschappen te zetten: tot 1950 kwamen degenen aan bod
die voor de oorlog waren gepromoveerd, bij de tweede golf hoogleraarsbenoemingen
- in de jaren vijftig - kwamen hun pas gepromoveerde leerlingen aan de beurt. Nieuwe
onderzoeksinstituten boden jonge sociografen emplooi - naast het oudere ISONEVO
- terwijl de Nederlandse Sociologische Vereniging eveneens een verjonging van het
ledenbestand doormaakte.
Een onverwacht succesvolle jonge wetenschap en een rooskleurige toekomst voor
een groeiend aantal jonge beoefenaren: het lijkt het recept bij uitstek voor een toestand
van pais en vree in het academische wereldje, een garantie voor continuïteit in werken
en denken. Eigenaardig genoeg bleek daarvan niets in de jaren vijftig. De overwegend
Amsterdamse ‘jongeren’ zoals ze al spoedig werden genoemd, begonnen zich op
allerlei manieren tegen de oudere generatie af te zetten. In 1953 verenigden ze zich
rond een nieuw tijdschrift, Sociologische Gids, na samenwerking met Mens en
Maatschappij te hebben afgewezen: ‘geen kinderhoekje’! Een jaar later richtten ze
de Vereniging van Sociaal-Wetenschappelijke Onderzoekers (VSWO) op, uit onvrede
over de beperkte maatschappelijke functie van de oude vereniging van sociologen.
Het bleef niet bij institutionele initiatieven: de Amsterdamse sociografie, het vak
waarin zijzelf waren afgestudeerd, werd op de korrel genomen. Het zou theoretisch
en research-technisch onder de maat zijn. Een tweetal sociografen, zich inmiddels
sociologen noemende, ging zelfs zover dat het in 1958 in een

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

173
uitvoerig polemisch artikel de opheffingvan het vak sociografie proclameerde.166 Een
jaar later kwamen dezelfde twee ‘jongeren’ met een inleiding in de sociologie die
als een programma voor de toekomst was bedoeld en zo ook werd ontvangen.167 De
veldtocht van de jonge generatie werd in 1964 met twee wapenfeiten afgesloten. De
Sociologische Gids kwam bij het tienjarig bestaan met een speciale aflevering waarin
het jubileum nogal triomfalistisch werd bezongen, al bevatte het ook een artikel van
een lid van de oudere generatie die de jongeren vaderlijk toesprak, lichtelijk geïrriteerd
over een meermalen gebleken ‘tekort aan goede toon’.168 In hetzelfde jaar verscheen
een boek over wording en stand van de Nederlandse sociologie waaruit kon worden
opgemaakt dat het vak eindelijk het stadium van volwassenheid had bereikt.169
De vraag of hier van een generatieconflict kan worden gesproken, is bijna retorisch.
Het is trouwens van meerdere kanten erkend, zowel destijds als later. De
vooraanstaande ‘Dertiger’ Van Heek haalde er in 1964 zelfs klassieke
generatie-auteurs bij, zoals Mannheim, Plessner en Petersen, om zijn stelling te
onderbouwen dat er, voorzover het sociologen betrof, sprake was van ‘een zeer
zeldzaam, zo niet uniek verschijnsel’.170
Toch heeft het verhaal over het Amsterdamse generatieconflict iets raadselachtigs.
Normaliter zullen wetenschapsgeneraties tegenover elkaar komen te staan indien ze
hetzij programmatisch uiteenlopende opvattingen zijn toegedaan, hetzij in gevecht
raken over schaarse goederen zoals financiële middelen, onderzoeksbanen en
machtsposities in de wetenschappelijke instituten en hun infrastructuur.
Was daarvan in dit geval sprake? Nogal wat commentatoren hebben terecht
opgemerkt dat beide generaties ongeveer dezelfde - sociografische - opleiding hadden
doorlopen, als gevolg waarvan vakinhoudelijk gezien een redelijk sterke continuïteit
leek te bestaan.171 En wat het tweede punt betreft: al eerder is vastgesteld dat de
aankomende jonge onderzoekers in een snel expanderende wetenschapsbranche
werkzaam waren en over carrièrekansen in het geheel niet hadden te klagen. Dat
men desondanks in de jaren vijftig met de generatie van de leermeesters slaags raakte,
maakt nadere analyse nodig. Wat was hier nu eigenlijk aan de hand?
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Om met een verrassing te beginnen: de jonge generatie had geen radicaal eigen
programma. Ze stuurde niet eens aan op een breuk met de ouderen, om de eenvoudige
reden dat ze zelf inzag bezig te zijn met het doortrekken en sterker aanzetten van
bestaande ontwikkelingslijnen. Waar een aantal oudere sociografen consequent had
gewerkt aan de herdefiniëring van de sociografie in termen van een empirische
sociologie, konden de jongeren dit alleen maar beamen en onderstrepen. Voorzover
meerdere van de beste sociografen voor en kort na de oorlog al blijk hadden gegeven
van hun kennis van sociologische theorieën, viel er van de kant van de nieuwkomers
weinig te kritiseren.172 En wat de ambitie van de jongeren betrof om sociaal
onderzoeker te worden - en niet aardrijkskundeleraar, zoals veel oudere sociografen
-, al voor de oorlog had Ter Veen op bescheiden wijze voor sociografen de deuren
van allerlei onderzoeksbureaus weten te openen.
In menig opzicht begreep men elkaar uitstekend. Eensgezind onderschreef men
een strikt empirische wetenschapsopvatting en stelde men zich teweer tegen de
opdringende, levensbeschouwelijk gefundeerde sociologische instituten.173 Inderdaad
werd ‘de’ sociografie in de ban gedaan, maar als voornaamste argument gold de
constatering dat het vak overbodig was geworden; een tijdlang was het nuttig geweest,
maar inmiddels kon het door de incorporatie van sociaal onderzoek in de sociologie
gemist worden.174 De oudere generatie sociografen had trouwens na de oorlog de
sociologie al stevig op de agenda gezet. De pretentie van de Gids-generatie dat zij
voor de sociologie in de bres moest springen, kan worden gerelativeerd door te
verwijzen naar het feit dat het - uit ‘ouderen’ bestaande - bestuur van de Nederlandse
Sociologische Vereniging in 1947 een serie Sociologische Jaarboeken had gestart
en een moment had overwogen naast Mens en Maatschappij een ‘echt’ sociologisch
tijdschrift op te richten dat waarschijnlijk niet zeer afwijkend zou zijn geworden van
wat de jongeren in 1953 realiseerden.175
Alom overeenstemming en continuïteit tussen Dertigers en Vijftigers, lijkt de
conclusie. Dat is een te snelle gevolgtrekking. Op vele genoemde punten bestond er
tussen de twee generaties wel degelijk verschil in visie en voorkeur. De ouderen
kwamen
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uit de sociografie en emancipeerden zich soms tot socioloog, zonder hun wortels
resoluut te kappen; de jongeren wilden alleen maar socioloog worden en keken met
enig dédain op hun eigen, sociografische opleiding terug. De ouderen namen de
nieuwe Amerikaanse sociologie mede in hun belangstellingssfeer op, terwijl de
jongeren er zich volledig en vanzelfsprekend aan overgaven: voor de eersten was
het een belangwekkende aanvulling, voor de laatsten het begin en einde van alle
wijsheid.
Belangrijker als demarcatiekenmerk was de naoorlogse waardering voor
kwantitatieve onderzoekstechnieken en omvangrijke surveys. Dergelijke research
was voor de oorlog nooit verricht en ging nadien gelden als ideaal en model voor de
sociaal onderzoeker. Als eerste sociologische publicatie in ons land waarin
systematisch gebruik werd gemaakt van vele moderne technieken, figureert Studies
in Holland Flood Disaster (1955) onder redactie van C.J. Lammers, resultaat van
een omvangrijk project dat nagenoeg geheel door recent afgestudeerde onderzoekers
werd uitgevoerd.176 Een ander voorbeeld is de studie van de jonge socioloog I.
Gadourek over Sassenheim (1961), een onderzoek van een plaatselijke gemeenschap
zoals oudere sociografen er talloze hadden verricht, maar deze keer met behulp van
geavanceerde statistische technieken.177 Tenslotte: met Moderne sociologie (1959)
kreeg de aankomende generatie haar eigen basistekst.
Leden van de oudere generatie waren met wat ze te zien kregen lang niet altijd
gelukkig. De benaderingswijze van de jongeren heette te ‘gesloten’, te weinig
historisch georiënteerd en te veel op micro-sociologische problemen gericht. Het
enthousiasme voor kwantitatieve technieken was naar de mening van de ouderen
niet altijd gerechtvaardigd. Wat meer aandacht voor de klassieken in het vak zou
evenmin kwaad kunnen.178
Tussentijds terugkerend naar onze vraagstelling, blijkt er in wetenschappelijk
opzicht dus wel degelijk een generatiekloof te bestaan. Continuïteit ontbrak niet maar
er was voldoende discontinuïteit om van twee wetenschapsgeneraties te kunnen
spreken. De jongeren sloegen inderdaad nieuwe wegen in.
Frappant is echter dat de jonge generatie niet met een stevig wetenschappelijk
programma in zee was gegaan. Moderne sociologie kwam pas in 1959. De
Sociologische Gids, die in 1953 van start ging
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en het belangrijkste forum van de jongeren vormde, was vanaf de aanvang druk met
het afgeven van beginselverklaringen en doelstellingen, maar ze waren bijzonder
ruim geformuleerd en voor iedereen in het vak aanvaardbaar. Interessant: al na drie
jaar gaf de redactie toe dat het blad onvoldoende profiel vertoonde, niet verwonderlijk,
aldus de redactie, omdat het geëntameerde programma te weinig specifiek was om
‘een tijdschrift een duidelijk eigen gelaat te verlenen’. Nog twee jaar later, in 1958,
kwam de aap geheel uit de mouw met de redactionele verklaring
‘dat de Sociologische Gids zich in haar korte geschiedenis heeft
ontwikkeld van een generatie-verschijnsel tot een tijdschrift op algemene
basis. Het is onze bedoeling dit proces te voltooien.’179
De felle interne discussies die in de daaropvolgende jaren zouden losbarsten, lieten
ten overvloede zien dat deze sociologische Vijftigers eigenlijk geen
gemeenschappelijk programma bezaten, verdeeld als ze raakten over de keuze tussen
voortgezette verwetenschappelijking en vermaatschappelijking van hun vak. Hun
dissertaties verraden al evenmin een programmatische lijn. Integendeel, ze laten een
chaotische heterogeniteit zien, een veld waar honderd bloemen bloeien.180 Het valt
nog sterker uit te drukken: veel leden van de jonge generatie waren qua
wetenschappelijke oriëntatie onzeker en zoekend. De eerste jaargangen van hun
tijdschrift staan vol probeersels: kanttekeningen bij alle mogelijke thema's, bijna
altijd meer groen dan rijp. Later zullen hun oraties blijk geven van een zoeken naar
een eigen wetenschappelijke standpuntbepaling. Men mist kennelijk een fundament.181
Van Heek, die hun bewegingen met sympathie en inzicht volgde, heeft de verklaring
gezocht in de naoorlogse onderwijssituatie. De opleiding van de Amsterdamse
sociografen liet theoretisch en methodisch veel te wensen over en de steun die de
leermeesters hun studenten gaven of konden geven was vaak gebrekkig. Aan de eisen
die binnen of buiten het universitaire erf aan de pas afgestudeerden werden gesteld,
konden velen niet altijd voldoen. Samenvattend: overeenkomstig de Amsterdamse
traditie, door Steinmetz gevestigd, leefden de jongeren in het besefvan een bijzondere
wetenschappelijke roeping op sociaal-
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wetenschappelijk gebied, maar het was ditmaal, schrijft Van Heek, een ‘roeping
zonder leermeester’.182
Het is de spijker op de kop. In de naoorlogse jaren was de relatie tussen leermeesters
en leerlingen doorgaans moeizaam. De studenten troffen twee categorieën hoogleraren
aan: ouderen die hun beste jaren achter zich hadden en pasbenoemden die hun weg
nog moesten vinden. Tot de eerste groep behoorde Ter Veen, in 1945 62 jaar; hij
ging na enkele jaren met ziekteverlof en nam in 1948 ontslag. De andere
hoofdvakdocent was Fahrenfort die in 1945 60 jaar werd en wetenschappelijk weinig
actiefwas. Nieuwkomers waren de sociologen A.N.J. den Hollander en Sj. Hofstra,
zonder meer gekwalificeerd maar uiteraard zonder een gevestigde reputatie. Ze
kwamen aan, presenteerden zich en gingen aan het werk onder de ogen van een
kritisch studentenpubliek. Dat de opvolger van Ter Veen, H.D. de Vries Reilingh
die in 1950 aantrad, de sociografie weer in geografische richting terugboog, viel bij
de zich parmantig als sociologen afficherende studenten buitengewoon slecht. Ze
waren toch al van een ongemakkelijke soort: door de studie-onderbreking gedurende
de oorlog enkele jaren ouder dan normaal, door onderduik, verzet,
krijgsgevangenschap of militaire dienst in Indië ongeduldiger en volwassener dan
de doorsnee aankomende student en bovendien ondergedompeld in het links-radicale
klimaat van het naoorlogse Amsterdam. Geen type student dat eerbiedig aan de lippen
van zijn leermeesters hangt.
Voor de tweede maal terugkerend naar onze vraagstelling ligt de gevolgtrekking
voor de hand dat de generatievorming van de Amsterdamse jongeren minder een
programmatische dan een psychologische oorsprong had - zoals trouwens destijds
al werd opgemerkt.183 Geplaagd door de onrust van ‘thuislozen’ zochten ze steun bij
elkaar in generationele initiatieven om van daaruit de gevestigde posities te belagen.
Het waren geen frontale botsingen; over en weer bestonden er uitingen van respect
en vormen van samenwerking. Maar dat zelfs een onbevangen waarnemer als Van
Heek een moment het dreigende ontstaan van ressentimentsgevoelens ontwaarde,184
geeft aan dat er wel degelijk van een emotioneel generatieconflict kan worden
gesproken.
Ook leden van de oudere generatie hadden reden zich te bekla-
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gen. Ondanks verdienstelijk pionierswerk bleven hun toekomstperspectieven in het
interbellum en zeker in de depressiejaren somber. Een wetenschappelijke carrière
was slechts voor enkelingen weggelegd. De onverwacht snelle expansie van de sociale
wetenschappen in de naoorlogse periode bood hen eindelijk waarop ze lang hadden
gewacht: een academisch positie, leerlingen en ruimte voor wetenschappelijk
onderzoek - om dan binnen weinige jaren een kritische en ongeduldige generatie
tegenover zich te vinden.
Die generatie trok zich niet alleen op zelfverkozen posities terug - een concurrerend
tijdschrift en een vereniging - maar ambieerde bovendien invloed in de bastions van
de leermeesters. De overrompeling verliep onwaarschijnlijk snel: in de loop van de
jaren vijftig drong de voorhoede van de jonge generatie in alle drie de vestingen
binnen. In het onderzoekscentrum (ISONEVO) vormden ze onder een directeur uit hun
gelederen de meerderheid van de staf; Mens en Maatschappij kreeg door een
reorganisatie in 1958 het karakter van een gespecialiseerd sociologisch tijdschrift,
zoals de Sociologische Gids dat al eerder was; het bestuur van de Nederlandse
Sociologische Vereniging werd in 1962/63 nagenoeg geheel door jongeren
overgenomen.185
Bij het tienjarig bestaan van de Sociologische Gids, in 1964, werd het tijdschrift
door twee redacteuren, onafhankelijk van elkaar, vergeleken met de literaire periodiek
die in 1885 begon te verschijnen, De Nieuwe Gids. Ironisch constateerden ze dat de
geschiedenis van deze literaire voorganger een waarschuwing inhield: ondanks een
succesvolle start kwam de redactie al na enkele jaren in moeilijkheden omdat ze een
verdeeld huis beheerde. Hetzelfde was de Sociologische Gids overkomen: in 1958
openbaarde zich een ernstige interne verdeeldheid en werd zelfs een fusie met Mens
en Maatschappij overwogen.186
Er is meer over te zeggen. Eerder in dit hoofdstuk hebben we, geïnspireerd door
de historicus De Rooy, de stelling verdedigd dat de beweging van Tachtig niet zozeer
een programmatische revolte was maar een tactische frontvorming van jonge
individualisten tegenover de protagonisten van de gevestigde literatuur. Ze noemden
zich de jonge generatie en ze groepeerden zich rond een nieuw tijdschrift teneinde
als formatie voor het voetlicht te kun-

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

179
nen treden. Juist omdat hun opzet zo goed slaagde, trad verdeeldheid spoedig aan
het licht.
Van die eigenaardige Amsterdamse sociografengeneratie is wellicht iets dergelijks
te zeggen: de proclamatie van hun eenheid berustte eerder op een tijdelijk
gemeenschappelijk belang dan op blijvende programmatische verwantschap. Ze
hadden een forum nodig, geen tehuis; ze kozen een strijdformule, geen collectief
identiteitsbewijs.
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[Inleiding]
Er is geen twijfel mogelijk: de meest uiteenlopende processen zijn uit een
generationeel perspectief te bezien en te verhelderen: staatsgrepen, oorlogsgevolgen,
jongerenprotest, stijlbreuken in kunst en literatuur, paradigmatische sprongen in de
wetenschap. Bijgevolg vormen concrete generaties een uiterst bonte familie van
collectiviteiten waaronder revolutionaire voorhoedes, oud-strijdersbonden,
jeugdorganisaties, avant-gardes en researchscholen.
We hebben tot nog toe weinig gedaan om in deze chaos enige orde te scheppen.
We hebben er zelfs niet naar gestreefd: alle generaties werden consequent in hun
context geplaatst, alsof het erom ging hun singulariteit zoveel mogelijk te accentueren.
Alleen op die manier, menen wij, kon de gevarieerdheid van het generatiethema recht
worden gedaan.
Aan deze zwerftocht door allerlei contreien moest vroeg of laat een einde komen.
We hebben gekozen voor een laat moment. Pas in dit afsluitende hoofdstuk zal het
vraagstuk van generatievorming en generationalisme in algemene termen aan de orde
worden gesteld. We volgen twee benaderingen: een systematische om eenheid en
samenhang op het spoor te komen en een historische om de eigenaardige loopbaan
van het generatieverschijnsel bloot te leggen.

1 De identiteit van generaties
Om te beginnen vatten we zeer in het kort samen wat we aan variëteit hebben
aangetroffen. In de ruimste zin van het woord zijn generatiegenoten tijdgenoten. Hoe
uiteenlopend hun situatie ook is en hoe verschillend zij erop zullen reageren, ze leven
in dezelfde wereld en hebben met dezelfde werkelijkheid te maken. Toch is deze
invulling van het begrip generatie wel erg onbepaald. De dichter Jean Pierre Rawie
heeft gelijk als hij om een nadere toelichting vraagt:
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‘Wie noem je werkelijk je tijdgenoten
van de miljoenen tussen wie je leeft?’1

Een eerste specificatie van onze positie in de tijd wordt gegeven met ons geboortejaar.
Een generatie kan worden opgedeeld in geboortejaargangen of cohorten die elk
afzonderlijk een overeenkomstig historisch traject afleggen. We spreken van
leeftijdgenoten en we onderscheiden daarbij jongere en oudere generaties.
Naast deze zogeheten ‘biologische’ kennen we ‘historische’ generaties, in feite
politieke, sociale of culturele formaties, door ons nader verdeeld in ‘passieve’ en
‘actieve’ generaties. De eerste ontstaan onder invloed van een maatschappelijke
breuk of schokkende ervaring en zijn samengesteld uit lotgenoten. Keren we de
samenhang tussen historische cesuren en generatievorming om, dan valt te spreken
van strijdgenoten: ze zijn niet door de geschiedenis gecreëerd maar ze maken
geschiedenis. Op een andere manier omschreven: naast breukgeneraties staan
spronggeneraties, overigens lang niet altijd scherp te onderscheiden.
Het woord ‘genoot’ werd in al deze gevallen opzettelijk gebruikt. Het is toepasselijk
omdat het is afgeleid van een middelnederlandse term die oorspronkelijk de betekenis
had van ‘die meedoet, mede deelneemt aan iets’ of ‘gelijke in rang, gelijke, gezel’.2
In dit woordgebruik zit een suggestie die tot de even banale als cruciale vraag
leidt: wat hebben al deze ‘genoten’ gemeenschappelijk? En indien er verschillen
bestaan, zijn die min of meer systematisch in kaart te brengen?
De kern van de zaak - Om met de deur in huis te vallen: generaties worden begrensd
door de levensduur van de mens. Ze verdwijnen per definitie met hun leden.3 Deze
biologisch bepaalde tijdelijkheid van de generatie ligt natuurlijk voor de hand maar
ze wordt vaak over het hoofd gezien en kan daarom niet genoeg worden beklemtoond:
ze vormt het meest wezenlijke kenmerk van het generatiefenomeen. Daarmee is het
essentiële onderscheid aangegeven tussen generationele en duurzame entiteiten: de
eerste maken volgtijdelijk deel uit van de tweede. Ze vormen de opeen-
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volgende geslachten, met een bekend beeld: de ‘jaarringen’ van de stamboom.
Sociologisch vertaald: tegenover de relatief ‘onsterfelijke’, zich in de tijd handhavende
of op handhaving gerichte entiteiten als volken, kerken en ondernemingen, staan de
generaties in die entiteiten als ‘dwarsdoorsneden’, als tijdformaties die bestemd zijn
te verdwijnen nadat hun leden de hitte van de dag hebben gedragen of een
vernieuwende impuls hebben bewerkstelligd. Ook al is het generationele profiel
zwak, als cohorten kunnen ze opvallen door een tijdelijk grote omvang, zoals bij een
geboortegolf die in het bevolkingsverloop te zien is ‘als een groot ei, door een slang
naar binnen gewerkt’.4
Generaties zijn dus wezenlijk historische verschijnselen, dragers van historische
verandering, maar ze zijn het op een onconventionele manier. Het verhaal van
bijvoorbeeld een revolutie of een literaire stijlwisseling wordt als het ware
‘vermenselijkt’ doordat de aandacht zich richt op de concrete collectiviteiten die bij
het evenement waren betrokken. Het historische breukvlak of de historische sprong
wordt in de gedaante van de betrokken generatie gehumaniseerd.
Tal van auteurs over generaties hebben dit effect begrepen en beschreven. Volgens
Dilthey kan de geschiedenis van het geestesleven niet worden verstaan aan de hand
van de formele chronologie. Als ideale tijdseenheid moet de menselijke levensduur
worden gekozen en de duur van de generatie. Eerst dan krijgen ‘die lebenswarmen
Verhältnisse’ hun rechtmatige plaats in de intellectuele evolutie.5 Eveneens in 1875
bepleit Rümelin de vervanging van de eeuw als periodiseringseenheid door de
generatie: in plaats van ‘eine dunkle, imponirende, unsern natürlichen Maszstab
überschreitende Zeitgrösse’ treedt dan ‘der Altersabstand von Vätern und Söhne’,
die een veel aanschouwelijker en begrijpelijker tijdmaat representeert.6 Ottokar Lorenz
denkt niet anders: de traditionele indeling in Oudheid, Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd moet worden opgegeven ten gunste van een historische ritmiek die recht doet
aan ‘het menselijk leven en werken’, een indeling dus in generaties.7 Overeenkomstige
geluiden zijn bij andere auteurs te vinden: generaties segmenteren de geschiedenis
niet op een kunstmatige maar op een natuurlijke wijze;8 ze berusten op ‘innerlijke’
en niet op ‘uiterlijke’ gelijktijdigheid;9 de generatie
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overwint het schematiserende dat veel historische verklaringen eigen is: ze vormt
‘einen konkreten Träger für den kulturhistorischen Wandel’.10
Zelfs de marxist Jan Romein, lichtelijk geobsedeerd door het
periodiseringsvraagstuk, vindt in de generatieleer veel aantrekkelijks: ‘het lijkt logisch,
om de geschiedenis, werk der mensen, uiteindelijk uit de mens te verklaren’.11 Hij
zou gecharmeerd zijn geweest van de lapidaire formule van twee andere historici,
een halve eeuw later: ‘Bij generaties gaat het eenvoudigweg om wat de Tijd met
mensen doet’.12
Toch is dit iets te gemakkelijk. Het is waar dat al deze auteurs de invoering van
generaties in de geschiedenis waarderen als een gelukkige toepassing van de
menselijke tijdmaat in het geschiedverhaal. Maar niet allemaal beseffen ze, dat dit
op een bijzondere manier gebeurt, in sociologische stijl: het verhaal wordt niet, zoals
doorgaans het geval is, opgebouwd rond het leven en werken van individuen maar
rond de collectieve personages die generatie heten. Dat heeft nogal wat consequenties.
Hoe dat zij, wij menen, zeer in abstracto, de kern van de zaak te hebben gevonden:
de ‘vermenselijking’ van de historie door introductie van het generatiebegrip vormt
de tegenhanger van de ‘historisering’ van tijdelijke collectiviteiten, begrensd door
de menselijke levensduur. Het is op het snijpunt van deze specifieke groepsvorming
en het historisch moment dat generaties figureren.
Beheersing van verandering - Karl Mannheim, die in 1928 de grondslag legde voor
de sociologische interpretatie van generaties, eindigt zijn betoog met de kloeke
stelling: ‘Das Generationsphänomen ist eines der grundlegenden Faktoren beim
Zustandekommen der historischen Dynamik’.13 De historici Luykx en Righart vallen
hem driekwart eeuw later bij: ‘aangezien historici zich nu eenmaal beroepshalve
bezighouden met de vraag wat verandert en wat eender blijft, wanneer iets begint en
wanneer het afgelopen is, zou generatie een kernthema voor hen moeten zijn’.14
We hebben het al eerder gezegd: het is er in ieder geval nooit van gekomen. De
belangstelling voor het generatieverschijnsel
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is onder historici marginaal of minder. Dat is eigenaardig omdat we zojuist hebben
geconstateerd dat meerdere historici, in ieder geval in principe, generaties een
interessant fenomeen vinden.
De feitelijke terughoudendheid van de meeste historici kan maar twee dingen
betekenen: ofwel achten zij het onderwerp te analytisch en te
sociaal-wetenschappelijk, dus moeilijk verenigbaar met hun traditionele narrativisme,
ofwel zien ze in de historische veranderingen vooral continuïteit en weten ze met
een typisch discontinuïteitsconcept als generatie niet goed raad.
Blijft het eerste punt voor rekening van historici, het tweede punt kan iedere
generatie-onderzoeker zich aantrekken. Anders dan men wellicht zou menen, vormen
generaties nu eenmaal uitzonderingen op de regel die zegt dat historische continuïteit
normaal is. Normaal in statistische zin, omdat de demografische structuur slechts
langzaam pleegt te veranderen, catastrofes als een grote oorlog of een epidemie buiten
beschouwing gelaten. Normaal ook in sociologisch opzicht, omdat elke samenleving
zichzelf reproduceert: sociale conventies, rechtsregels, politieke opvattingen en
kerkelijke leerstellingen worden letterlijk van geslacht op geslacht doorgegeven,
vaak met geleidelijke aanpassingen maar vrijwel altijd zonder breuken. Met een
simpel beeld: de geschiedenis verloopt als een stroom, niet zonder golven en
wendingen maar ze is schaars aan stroomversnellingen en watervallen.
De dominantie van continuïteit en geleidelijkheid is niet moeilijk te verklaren. De
suggestie van discontinuïteit die van het begrip ‘cohortvervanging’ uitgaat - alsof er
jaar na jaar een ‘invasie van kleine barbaren’ plaatsvindt - is misleidend.
Geboortejaargangen zijn theoretische constructies ten behoeve van demografisch
onderzoek. In werkelijkheid worden er voortdurend kinderen geboren, zodat het
onmogelijk is op enig moment te zeggen dat een nieuw cohort aantreedt, een nieuwe
generatie ontstaat. Bovendien voltrekt de toetreding van jonggeborenen tot de
samenleving zich sterk geïndividualiseerd, immers gespreid over talloze gezinnen.
Niet alleen deze spreiding bemoeilijkt het ontstaan van een eenduidig cohortprofiel,
ook de allesoverheersende invloed van de ouders op hun jonge kinderen vormt een
hindernis. De opvoe-
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ding socialiseert de nieuwkomers overeenkomstig de normen en waarden van de
volwassenen en waarborgt daarmee continuïteit in de elkaar opvolgende generaties.
De ‘inburgering’ wordt spoedig nadien ter hand genomen - mede door
onderwijsinstellingen die het proces van cultuuroverdracht, in de ruimste zin opgevat
verdiepen en verbreden. Het is bovendien een gesegmenteerd proces waarbij voor
elke levensfase een aparte benaderingswijze is gekozen en speciale kennis en kunde
wordt aangeboden. Door een ingewikkeld systeem van selectie en sanctietoepassing
- positief en negatief - wordt de jongste generatie gedurende een jaar of twintig
geleidelijk in de bestaande maatschappelijke orde ingevoerd. De overheid, gesteld
op oppassende burgers, ziet er op toe dat er voor deze langdurige socialisatie en
disciplinering voldoende personele en financiële middelen beschikbaar zijn.15
Begeleiding van de overgang naar andere levensfasen ondervindt eveneens de
aandacht van de overheid die in naam van de nationale samenleving waakt tegen de
gevolgen van breuken in de levensloop. Zo wordt tijdelijke en blijvende inactiviteit
- door ziekte, invaliditeit of ouderdom - financieel gecompenseerd. Men zou het hele
stelsel van sociale zekerheid kunnen beschouwen als een samenstel van
discontinuïteitsverzachtende garanties. Een unieke uitvinding is ook de vreedzame
machtswisseling in democratische staten en democratisch bestuurde organisaties
waardoor de personele aflossing van de wacht - inclusief die van ouderen door
jongeren - zonder crises verloopt. Meer in het algemeen is crisisbeheersing trouwens
een van de hoofdtaken van de overheid geworden, zowel met betrekking tot de hele
bevolking als ten aanzien van individuele burgers.
De delen waaruit de samenleving bestaat, tonen eenzelfde streven naar
continuïteitsbehoud, door Simmel omschreven als de tendentie tot ‘Selbsterhaltung
der sozialen Gruppe’.16 Het gaat erom de institutionele identiteit en stabiliteit in grote
lijnen te verzekeren, ondanks de voortdurende wisseling van leden. Dat wordt bereikt
door geleidelijke en dus niet groepsgewijze instroming van nieuwelingen en
uitstroming van overtollig geworden medewerkers, waardoor de kans op vorming
van organisationele ‘generaties’ wordt bemoeilijkt. Verder wordt het hele selectieen promotieproces nauwgezet bewaakt, met name voor wat betreft
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leidinggevende functionarissen die op weg naar de top door coöptatie op hun plaats
komen. ‘Daran, dass dieser Wechsel langsam und allmählich genug ist, hängt die
Unsterblichkeit der Gruppe’.17 Ter voorkoming van misverstand: ‘onsterfelijkheid’
betekent geen stilstand of stagnatie. De samenleving en haar onderdelen maken in
allerlei opzichten voortdurend veranderingen door, deels onder invloed van externe
factoren, deels zelfgezocht. De genoemde sociale technieken worden dan ook
aangewend om die dynamiek beheerst en geleidelijk te doen verlopen.
De doorgaans succesvolle institutionele omgang met discontinuïteiten moet
overigens mede worden verklaard uit het vermogen bij de meeste mensen om zich
in de loop van hun leven aan wisselende omstandigheden aan te passen. In de moderne
samenleving, die zich in een permanent proces van verandering bevindt, is dit
trouwens bijna een burgerplicht geworden en vormt het in ieder geval een geslaagde
overlevingstactiek. Niemand treedt momenteel als volwassene een samenleving
binnen waarvoor hij toereikend is uitgerust.18 Hij moet ‘levenslang leren’.
Van den Broek, die zich intensief heeft beziggehouden met Nederlandse politieke
generatievorming, verwijst dan ook naar de uitkomsten van de moderne leertheorie,
ter ondersteuning van zijn kritiek op de stelling dat vroege politieke indrukken
beslissend zijn voor het ontstaan van generaties met een verschillend profiel. Nieuwe
politieke denkbeelden, door jongeren omhelsd, kunnen ook in oudere generaties
doordringen, zodat het vermoeden rijst dat zich over de gehele levensloop een
cumulatief leerproces uitstrekt.19 Dit laatste effect is trouwens al door Mannheim
opgemerkt; hij spreekt van het ‘Zurückstrahlen der Problematik der jüngeren
Generation auf die älteren’,20 een effect dat door latere Amerikaanse onderzoekers
‘feedback’ is genoemd.21
Samenvattend doemt een probleem op: de dominantie van continuïteit, zowel in
de levensloop als in de maatschappelijke ontwikkeling, verdraagt zich moeilijk met
het verschijnsel van generatievorming dat immers per definitie discontinuïteit
impliceert. Willen we ons thema redden, dan zal moeten worden nagegaan onder
welke condities en in welke vormen discontinuïteiten zich voordoen.
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Tweevoudige discontinuïteit - Ter inleiding is het nuttig kort in te gaan op de twee
heftigste generatiedebatten die in de afgelopen tijd in Nederland zijn gevoerd. Het
eerste werd uitgelokt door de socioloog Henk Becker. Hij ontwierp een gedurfde
generatiegeschiedenis van het twintigste-eeuwse Nederland, opgebouwd uit vier,
later vijf clusters van cohorten: de vooroorlogse generatie (geboortecohorten
1910-1930), de stille generatie (1930-1945), de protestgeneratie (1945-1955), de
verloren generatie (1955-1970) en de daarna aantredende pragmatische generatie.
De onderlinge verschillen in gedrag en waarde-oriëntatie schreef hij in hoofdzaak
toe aan het feit dat de leden van deze generaties in hun meest ontvankelijke levensfase
- tussen hun tiende en vijfentwintigste jaar - dezelfde trendbreuken hadden ervaren.22
Zijn generatieschema in het algemeen en een aantal van zijn bevindingen in het
bijzonder werden door nogal wat critici niet of slechts gedeeltelijk overtuigend
genoemd. Onder verwijzing naar empirisch onderzoek werd betoogd dat de verschillen
binnen de afzonderlijke generaties door Becker te licht waren opgevat en die tussen
de generaties onderling juist te zwaar waren aangezet.23
De protestgeneratie, ook wel generatie van '68 genoemd, kreeg afzonderlijk veel
aandacht en leidde tot enkele onderzoeken op basis waarvan een tweede, breed
uitwaaierende discussie ontstond. Paradoxaal genoeg, heeft juist deze vloed van
publicaties en commentaren voor verwarring gezorgd. Het beeld van de
protestgeneratie is geleidelijk ‘vergruisd’, om een term van Romein te gebruiken,
door hem toegelicht in de stelling: ‘hoe groter onze kennis wordt, hoe onduidelijker
en onvaster het algemene beeld wordt, totdat tenslotte het “beeld” zelf in een nevel
van “opvattingen” verdwijnt.’24
Zo is het inderdaad bij de protestgeneratie gegaan. Het startschot werd gelost door
Righart die in de jaren zestig een formidabele trendbreuk ontwaarde, geconcretiseerd
in de vorm van een generatieconflict tussen ouderen en jongeren. Bewust aansluitend
bij de ideeën van Mannheim en Becker zet hij de jonge generatie in het middelpunt
van de gebeurtenissen:
‘Jongeren begonnen zich, niet alleen in Nederland maar in vrijwel de
hele westerse wereld, steeds meer als jongeren te
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manifesteren. (...) Hoezeer ze ook mochten verschillen van elkaar, ze
waren sámen jong. Deze generatieverbondenheid was in de tweede helft
van de jaren zestig een algemeen, zich over het gehele Westen uitbreidend
verschijnsel geworden, en de behoefte aan mythen, symbolen en emotionele
ontlading strekte zich bijna over de hele naoorlogse generatie uit.’25
De direct daarna verschijnende studie van Kennedy schiep een heel ander beeld.
Al in de jaren vijftig voltrokken zich, met name in de diverse elites, ingrijpende
veranderingen van opvatting. Van een generatieconflict was dan ook geen sprake:
‘De veronderstelde bodemloze ideologische kloof bleek, in elk geval
in Nederland, vaak niet dieper dan een greppel. (...) een scherpe
discontinuïteit kan in elk geval geen verklaring vormen voor de opkomst
van de tegencultuur, noch voor haar succes, noch voor de acceptatie door
en het opgaan in de dominante cultuur.’26
Weer wat later verschuift het beeld opnieuw, nu door toedoen van Schuyt en
Taverne, die 1973 als het eigenlijke breukjaar zien en het rumoer van de
protestgeneratie inwikkelen in een reeks van structurele maatschappelijke
veranderingen die sinds de oorlog aan de gang is.27 Blom tenslotte, is van de hele
generatietheorie niet gecharmeerd; hij vreest bovendien dat het onderscheiden tussen
continuïteit en verandering tot een schijndebat leidt; het aanwijzen van breuken is
altijd aanvechtbaar. Wat hem betreft, kunnen ‘de jaren zestig’ beschouwd worden
als ‘de scheidslijn tussen het tijdvak, dat omstreeks 1918 aanving en dat zich laat
karakteriseren als ‘burgerlijk-verzuild’, en ‘de nieuwe verhoudingen’ sindsdien.28
De standpunten liggen ver uit elkaar. Aan de ene kant staan Becker en Righart die
de klassieke generatietheorie onderschrijven: jongeren zijn bij uitstek gevoelig voor
het nieuwe dat zich aanbiedt; ze maken er zich meester van en gebruiken het als
munitie bij hun aanval op de ouderen en hun machtspositie. Anders dan Becker
spreekt Righart zichzelf overigens tegen waar hij een ‘dubbele generatiecrisis’
signaleert: ook de ouderen waren
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in verwarring geraakt, wat de vraag oproept hoe desondanks tussen oud en jong een
conflict kon ontstaan.29
Op de andere uiterste flank staat Blom, die in generaties noch in trendbreuken veel
ziet. Kennedy, Schuyt en Taverne onderkennen weliswaar een drastische omslag in
waarden, normen en gedragsvormen maar ze leggen de nadruk op de geleidelijkheid
waarmee dat proces verloopt. Hun belangstelling gaat dientengevolge minder uit
naar de generatie van '68 dan naar de langetermijnontwikkelingen, door Kennedy in
jaren vijftig en zestig gesitueerd, bij Schuyt en Taverne tot 1973 doorlopend; Blom
kiest zelfs 1918 als beginpunt.
Analyseren we deze discussies, dan valt het op dat er steeds twee soorten van
discontinuïteit in het geding zijn: spanningen tussen jongeren en ouderen en contrasten
tussen de periode vóór en na het historische omslagmoment. De genoemde auteurs
nemen uiteenlopende posities in: sommigen concentreren zich op de stormloop van
de jonge generatie, anderen geven hun aandacht vooral aan de overgang van de oude,
verzuilde en gezagsgetrouwe samenleving in een meer individualistische en
hedonistische cultuur.
Toch brengen alle auteurs beide discontinuïteiten met elkaar in verband. Becker
doet dat zeer expliciet: hij verklaart het optreden van de protestgeneratie, zoals dat
van de andere generaties, consequent uit discontinue veranderingen in de samenleving,
reden waarom hem zelfs ‘determinisme’ is verweten.30 Kennedy meent dat Nederland
voor wat betreft de omslag in de jaren zestig een unieke positie inneemt, maar hij
gelooft niet dat dit is toe te schrijven ‘aan de hogere concentraties provo's en hippies
in dit land’, eerder aan de tactische meegaandheid van de elites.31 Schuyt en Taverne
behandelen het oproer van de protestgeneratie maar zoeken de verklaring door in
ruime kringen eromheen cirkelend, allerlei maatschappelijke processen in beeld te
brengen.32
Waar komen deze uiteenlopende interpretaties vandaan? Geeft de generatietheorie,
zoals door Mannheim uitgewerkt en door anderen onderschreven, dan niet duidelijk
aan dat de ene discontinuïteit - ingrijpende gebeurtenissen - de andere generatievorming - min of meer dwingend oproept? Zegt niet reeds
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Dilthey dat jonge generaties zich in en door historische discontinuïteit plegen te
vormen, ‘durch Abhängigkeit von denselben grossen Tatsachen und Veränderungen,
wie sie in dem Zeitalter ihrer Empfänglichkeit auftraten’?33
Maar zo eenvoudig ligt het toch niet. Veel gezaghebbende auteurs blijven aan de
voorzichtige kant. Als vertegenwoordigers van de Duitse Geisteswissenschaften zien
ze weinig in de toepassing van het causaliteitsdenken op culturele en sociale
problemen. Ook Dilthey niet, waar hij stelt dat generaties in de bestaande en
veranderende cultuur niet meer dan ‘mogelijkheden’ vinden om zich te manifesteren.
Het ontstaan van generaties blijft naar zijn mening een raadselachtig fenomeen.34
Mannheim gebruik termen als ‘speelruimte’ en ‘tendenties’ en heeft het, nogal
dubbelop, over ‘potentiële mogelijkheden’ tot generatievorming.35 Kummer wijst
erop dat de literaire generaties die hij heeft onderzocht, soms meer en soms minder
sterke indrukken van hun omgeving hebben ondergaan.36 Petersen, die als enige
auteur een groot aantal generatievormende factoren op een rij heeft gezet, eindigt
met de waarschuwing dat de vele en veelsoortige invloeden ‘dem
Generationsrhythmus eine unberechenbare Mannigfaltigkeit’ geven.37 Ook moderne
onderzoekers drukken zich voorwaardelijk uit. Ryder, die een klassiek artikel op zijn
naam heeft staan, onderschrijft de rol van nieuwe cohorten: ‘each fresh cohort is a
possible intermediary in the transformation process’, maar voegt er meteen aan toe:
‘The new cohorts provide the opportunity for social change to occur. They do not
cause change; they permit it’.38
De teneur is overduidelijk: er wordt in de literatuur geen dwingend verband
verondersteld tussen cohortvervanging en generatievorming aan de ene kant en
ingrijpende sociale verandering aan de andere kant. De bevinding bevestigt wat wij
in voorgaande hoofdstukken konden vaststellen: veel jonge generaties vormen zich
zonder dat er van opvallende turbulentie sprake is, preciezer: zonder dat hun ontstaan
te verklaren is uit historische discontinuiteit. Ze lijken ‘spontaan’ tot leven te zijn
gekomen, een autonoom verschijnsel.39 Er zijn altijd wel factoren aan te wijzen die
het plausibel maken dat generatievorming ‘moest’ plaatsvinden, maar het gestipuleerde
verband is dikwijls zwak en de beredenering berust op wijsheid achteraf.
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Om voorbeelden te noemen: de literaire generatie van Tachtig en zeker die van Vijftig
kwamen weliswaar niet uit de lucht vallen, maar hun poëticale revolutie had ook
eerder of later kunnen inzetten en veel geleidelijker kunnen verlopen. Het blijft
onduidelijk waarom deze groepen jongeren op deze specifieke momenten in actie
kwamen. De Duitse jeugdbeweging uit de vroege twintigste eeuw was een
buitengewoon markante manifestatie van collectief enthousiasme en drukte een
stempel op de Duitse geschiedenis, maar de verklaring van het initiatief blijkt nogal
gecompliceerd en een significante historische breuklijn valt niet te ontdekken.40
Zo komen we weer terug bij de Nederlandse protestgeneratie, nu met de vraag of
het wel zo zinvol is met alle geweld historische discontinuïteiten op te willen sporen,
alsof alleen daarin een verklaring van de jongerenopstand te vinden is. Deze generatie
reageerde waarschijnlijk helemaal niet op een trendbreuk maar probeerde er een te
forceren. En was er eigenlijk wel een trendbreuk? De naoorlogse ontwikkeling
vertoonde overwegend continuïteit, de welvaart steeg al vele jaren in snel tempo, en
hoewel de politieke elite een wat slaperige indruk maakte, zorgde ze wél voor sociale
stabiliteit en harmonie. Misschien is het verstandiger de suggestie van Zolberg te
volgen en de rebellie van de jaren zestig te begrijpen als een collectiefverzet tegen
de verveling die toeslaat als de politiek een al te routinematig bedrijf is geworden.
‘Boredom is perhaps the best thread to guide us through the labyrinth.’41
Het onderscheiden van discontinuïteit die ontstaat door het optreden van een
nieuwe generatie en die het gevolg is van ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen
leidt tot een verkaveling van de studie van het generatieverschijnsel in het algemeen.
Twee gescheiden trajecten moeten worden gevolgd: bij het ene worden de kenmerken
van jongeren en jonge generaties tot uitgangspunt gekozen, bij het andere de effecten
van schokkende historische evenementen.
Om met het eerste onderwerp te beginnen: het eigenaardige van jonge generaties
is hun combinatie van kwetsbaarheid en activisme. Voor een goed begrip hiervan is
dus enig inzicht nodig in de puberteits- en adolescentiepsychologie. Jongeren bewegen
zich in het onzekere en verwarrende gebied tussen jeugd en vol-
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wassenheid. Ze moeten zich een nieuwe identiteit eigen maken en ingroeien in de
wereld van de volwassenen. In hoeverre dit tot crisisverschijnselen leidt is onduidelijk
en hangt mede af van historische en maatschappelijke omstandigheden; de geleerden
zijn het er niet over eens. Maar feit is en blijft dat jongeren een overgangsperiode in
hun leven doormaken, niet de enige maar zeker de meest geprononceerde.42
Sociologisch gezien vertaalt deze psychische discontinuïteit zich in groepsvorming
langs cohortlijnen. Jongeren scheppen hun eigen wereld, hun eigen kringen en cultuur,
zeker indien ze gedurende een reeks van jaren zijn ‘vrijgesteld’, zoals studenten,
zonder de verplichtingen die een gezin en een beroep hen zouden opleggen. Tijdelijk
vormen ze het meest ongebonden en mobiele deel van de samenleving, geneigd tot
actie en bereid zich politiek te engageren.
‘Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein;
Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen;
Ein Werdender wird immer dankbar sein.’ (Goethe, Faust 1)
De eigenaardigheden van deze levensfase verklaren goeddeels de prominente rol van
jonge generaties. Wij zijn ze voortdurend tegengekomen: in de jeugdbeweging, de
politiek, de kunst en de literatuur, aan het oorlogsfront en in revolutionaire gelederen.
Ze leverden de vernieuwers in de geschiedenis van de sociaal-democratie, de
avant-gardisten van De Nieuwe Gids en de Jonge Turken van de Sociologische Gids.
Tot het moment dat ze ingroeien in de gevestigde samenleving: ‘the “radicalism” of
youth is more youthful than ideological’.43
Het kan zijn dat deze jonge generaties worden getroffen of geïnspireerd door
ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen: dat de discontinuïteit die zij belichamen
of wensen te bewerkstelligen, meer of minder een consequentie is van historische
discontinuïteit. Maar de generatievormende functie van deze laatste discontinuïteit
dient afzonderlijk te worden onderzocht: het is het tweede traject in de analyse van
generaties.
Het effect van historische veranderingen en van trendbreuken in het bijzonder
moet alleen al daarom afzonderlijk worden nagegaan, omdat het niet vanzelfsprekend
is dat alleen jongeren erdoor worden beïnvloed. De moderne oorlog discrimineert
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niet: ook de burgerlijke bevolking wordt aan grof geweld blootgesteld en kan daarom,
samen met de militairen, tot de oorlogsgeneratie worden gerekend. De frontervaring
treft vooral jonge soldaten - ze vormen getalsmatig de grote meerderheid - maar de
leden van vele andere leeftijdscategorieën ondergaan dezelfde ontwrichtende
ervaringen. Samen vormen ze de frontgeneratie en vinden ze elkaar in de
veteranenbonden. Een ander voorbeeld: overlevenden van concentratie- en
vernietigingskampen behoren ongeacht hun leeftijd tot de getraumatiseerde
slachtoffergeneraties. Indien er onderscheid wordt gemaakt, dan is het doorgaans
tussen meer en minder zwaar getroffen groepen; aan verschillen tussen jongeren en
ouderen wordt minder aandacht besteed.44
Er is nog een andere reden waarom het raadzaam is bij het zoeken naar
generationele effecten uit te gaan van maatschappelijke veranderingen:
generatievorming kan achterwege blijven of niet worden opgemerkt. Op die kwestie
zal nu worden ingegaan.
Bewustwording en beeldvorming - Discontinuïteit is de moeder van alle generaties.
Maar wie is de vader? Hebben generaties niet iemand nodig die voor erkenning en
legitimering zorgt?
Veel generaties zijn inderdaad vaderloos: ze zijn geboren maar ze zijn niet
gewettigd; ze dragen geen naam. Bij geboortecohorten is dat nog wel te verklaren.
De onderlinge verschillen zijn meestal te gering om een expliciet generatiebewustzijn
te genereren; het beeld blijft diffuus en divers.45 Merkwaardig en eigenlijk
onbegrijpelijk is daarentegen het ontbreken van generatiebesef in gevallen dat
buitengewoon schokkende gebeurtenissen daartoe alle aanleiding geven. Een
voorbeeld biedt de Tweede Wereldoorlog: waarom staat de Eerste Wereldoorlog
volop in het teken van generatievorming en generatiebewustzijn terwijl dat bij de
tweede niet of nauwelijks het geval is? Die laatste oorlog is minstens zo catastrofaal
geweest, in politieke gevolgen en in menselijk lijden. Een ander voorbeeld leveren
de door ons besproken slachtoffergeneraties. De oorlogsgetroffenen ondervinden
meer compassie en steun dan enige oorlogsgeneratie vóór hen. Ze voeren gezamenlijk
actie en ze organiseren zich, maar ze noemen zich niet een generatie en ze wórden
ook zo niet genoemd. Eerder troffen we een raadsel aan bij het onderwerp
generatievorming in de Neder-
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landse politieke partijen: de sociaal-democraten zijn er al honderd jaar vol van, de
andere grote stromingen denken helemaal niet in die termen, hoewel ze een ongeveer
even lange en bewogen geschiedenis kennen die zeker in partijgeneraties is op te
delen.
De problematiek doet sterk denken aan discussies in marxistische en
sociaal-democratische kring over klassevorming en klassebewustzijn. Hele generaties
(sic) van socialistische historici en commentatoren hebben zich geïntrigeerd getoond
door de vraag hoe het kwam dat evidente proletarisering van de industriele
arbeidersklasse soms wel en soms niet, hier wel en daar niet, klassevorming
genereerde. Opvallend is met name het zwak ontwikkelde klassebewustzijn bij
negentiende- en twintigste-eeuwse arbeiders in Engeland en Amerika, hoewel het
kapitalisme nergens ter wereld zo machtig was en zo agressief opereerde.
Ter verklaring heeft men zijn toevlucht genomen tot het onderscheiden van
‘objectieve’ en ‘subjectieve’ klassen, in marxistisch jargon: tussen Klassen an sich
en Klassen für sich, in Nederland wel vertaald als toestands- en mentaliteitsklassen.
Hetzelfde onderscheid is ook bij ons onderwerp te maken: door historische
discontinuïteit ontstane ‘objectieve’ generaties kunnen Generationen an sich worden
genoemd, terwijl generaties die een generatiebewustzijn tonen zich tot Generationen
für sich hebben ontwikkeld. Mannheim, die dezelfde overeenkomsten tussen klassen
en generaties heeft gesignaleerd, gebruikt weliswaar andere benamingen maar komt
eveneens tot de observatie dat in beide gevallen op basis van collectieve posities
groepen ontstaan waarvan de leden zich onderling verbonden weten door ‘eine
Partizipation an den gemeinsamen Schicksalen’.46
Hoewel het verleidelijk is deze vergelijking tussen sociale klassen en generaties
verder uit te werken en na te gaan wat bijvoorbeeld de verschillen en overeenkomsten
zijn tussen klassenstrijd en generatieconflicten,47 gaat onze belangstelling in een
andere richting. Nadat we eerder hebben geopperd dat ‘objectieve’ generaties uit
cohortvervanging en/of historische discontinuïteit ontstaan, interesseert ons nu de
vraag hoe en waardoor die generaties zich tot ‘subjectieve’ generaties ontwikkelen
danwel als zodanig worden geëtiketteerd.
Zelfaffichering en zelfpromotie komen het meest voor. De
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woordvoerders van de generaties van Tachtig en Vijftig zochten ongegeneerd en
uitdrukkelijk de publiciteit en verkondigden niet zonder parmantigheid bezig te zijn
met een revolutie in de Nederlandse literatuur. De ‘oude’ jeugdbeweging en de latere
studentenbeweging, Provo, de protestgeneratie en Nieuw Links in de PvdA en
natuurlijk het avant-gardisme als zodanig - ze lieten er geen twijfel over bestaan dat
ze de ‘tijdgeest’ representeerden, het verleden compleet verwierpen en als nieuwe
generatie de toekomst opeisten. Een kras geval vormt de befaamde twice-born
generation van New Yorkse intellectuelen die in de jaren dertig voor een links-radicale
koers kozen en zich als generatie duidelijk afzetten tegen de lost generation die de
jaren twintig had gedomineerd. Toen in de jaren zestig het radicale tij was verlopen,
zou een goed deel van deze groep als neo-conservatieve generatie opnieuw furore
maken.48
Het valt op dat het in alle gevallen om jonge en actieve generaties gaat - de term
‘activistisch’ is niet overdreven-, bestaande uit kleine groepen die zich doorgaans
om een eigen tijdschrift scharen, bedoeld om een nieuwe taal, these of programma
aan de man te brengen.49 Deze generaties hebben elitaire trekken; het zijn bijna steeds
intellectuelen - of would-be intellectuelen - die het generatiebesef verwoorden en
uitdragen. Ze hebben een gemeenschappelijk belang: zich onderscheiden van alle
anderen, met name van oudere generaties en van de gevestigde orde in het algemeen.
Dezelfde ambitie kan ook door een enkel individu worden gekoesterd. Vooral als
hij kritiek ontmoet, zal hij zich willen redden door zich te beroepen op zijn ‘historische
positie’ waarmee zijn stellingname is te rechtvaardigen. Een klassiek voorbeeld biedt
het antwoord dat de jonge Troelstra zijn vader zou hebben gegeven toen deze hem
om zijn sociaal-democratische sympathieën heftig aanviel:
‘Ons ongeluk is, dat wij teveel met elkaar gemeen hebben; als ik jong
was geweest in uw tijd, dan ware ik liberaal geworden. Als u jong was
geweest in mijn tijd, dan zou er kans zijn geweest, dat u zich aan den kant
der arbeiders had bevonden.’50
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Deze emotionele geladenheid ontbreekt indien de zelfrechtvaardiging bijvoorbeeld
betrekking heeft op het terugtreden van een leider, met de uitsluitende bedoeling
plaats te maken voor zijn opvolger. Zo zei Wim Kok in augustus 2001 als partijleider
te zullen vertrekken om ‘de nieuwe generatie politici’ de ruimte te geven.51 Maar ook
dan dient het generationele motief om een persoonlijke stap te verklaren en
aanvaardbaar te maken.
Enige afstand tot het gebeuren maakt generaties soms beter zichtbaar dan een
plaats in het generationele epicentrum. Dat Saks en Verwey-Jonker de evolutie van
hun SDAP zo nadrukkelijk in generatietermen interpreteerden, kan wellicht worden
toegeschreven aan hun positie als intellectuele randfiguren, in staat en bereid tot
beschouwelijkheid en analyse. Waarnemers kunnen overigens profijt hebben van de
neiging bij hun subjecten om zich generatiegewijs op te stellen, zoals door ons al
eerder is opgemerkt. De literatuurhistoricus Anbeek heeft er treffende dingen over
gezegd. Een literatuurgeschiedschrijver
‘probeert verband te leggen tussen afzonderlijke werken van individuele
auteurs. Soms hebben die auteurs hem als het ware geholpen door als groep
op te treden (Tachtig, Vijftig). In zo'n geval kan hij het beeld van de
literaire situatie dat zo'n literaire bent gecreëerd heeft, overnemen (...).
Het valt niet te ontkennen dat literatuurgeschiedschrijving eenvoudiger
zou lijken als telkens een nieuw generatie jongeren zich en bloc zou
afzetten tegen de heersende norm, zoals de Tachtigers en de Vijftigers dat
deden.’52
Het zou eenvoudiger lijken, schrijft Anbeek, want de bentgenoten die hij opvoert,
hebben hun gelijktijdig optreden niet al te overtuigend tot een gemeenschappelijk
optreden gestileerd. Hun verhaal blijft in laatste instantie een sociale constructie, en
daarmee moet de historicus het doen. Generatietheoretici die te veel willen, gaan
onherroepelijk zweven. De fantasievolle periodisering van Ortega Y Gasset, de
overijverige schematisering van Friedrich Kummer en de erudiete bespiegelingen
van Wilhelm Pinder zijn gelijkelijk los van de grond geraakt.
Zelfs generaties die zich met naam en toenaam en als een gesloten formatie
aandienen, vormen altijd een amalgaam van feitelijk-
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heid en verdichting. Het fragiele van een kort levende groepering, gevoegd bij het
robuuste van een radicale ambitie, leidt onvermijdelijk tot mythevorming. Anbeek
heeft het over een ‘propagandabeeld dat blijkbaar succesvol is geweest’53 en Doorman
signaleert bij woordvoerders van de avant-gardistische beweging De Stijl ‘een retoriek
van de breuk’ die op gespannen voet staat met onmiskenbare tekenen van
continuïteit.54 En als Wohl aan het einde is gekomen van zijn uitputtende speurtocht
naar ‘de generatie van 1914’, moet hij toegeven dat het om niet veel meer ging dan
om een zelfbeeld, door kleine groepen intellectuelen ontworpen: ‘an exercise in
self-portrayal’.55
De uitkomst van onze verkenning is lichtelijk verwarrend. De aanvankelijke vraag
of discontinuïteit tot generatiebewustwording kan leiden is weliswaar bevestigend
beantwoord, maar tevens is gebleken dat nogal wat generaties vooral bestaan bij de
gratie van pretenties, zozeer zelfs dat ze in feite denkbeeldige generaties vormen. Ze
leven slechts in het bewustzijn van de leden of ze zijn ontworpen door externe
waarnemers. Naar analogie van het begrip imagined communities, dat door Anderson
is gemunt, zou men kunnen spreken van imagined generations.56
Hiermee dient zich echter een nieuwe vraag aan: indien sommige generaties
belangwekkende maatschappelijke of culturele formaties vormen, terwijl andere niet
meer zijn dan frivole producten van the game of naming57 of geleerde pogingen tot
Sinngebung des Sinnlosen58 - als zowel het een als het ander voorkomt, hoe kunnen
we dan de generationele feiten van de ficties onderscheiden?
Gestolde verandering - Het antwoord op deze vraag kan alleen op basis van onderzoek
worden gegeven. Generaties kunnen worden ontmaskerd zo goed als ze kunnen
worden ontdekt en erkend. Aanspraken moeten altijd worden getoetst; het is zinloos
een generatie op haar woord te geloven of het overgeleverde historische beeld
klakkeloos te aanvaarden. Er zijn vaak belangen in het spel of ingeslepen
waarderingen. Zoals we hebben gezien, is het tegendeel evenzeer mogelijk: ook waar
generatiebesef ontbreekt, zelfs waar niemand vermoedt of vermeldt dat er
aanwijzingen zijn
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die op generatievorming duiden, kan deze door nadere analyse toch worden
aangetoond.
De criteria liggen in de aard van het generatieverschijnsel zelf. Generaties
representeren zowel discontinuïteit als continuïteit. Ontstaan uit een breuk of een
sprong in de tijd, gaan ze met dat beslissende evenement niet ten onder maar beginnen
ze juist dan hun levensloop. Met andere woorden: generaties betekenen pas iets indien
ze een min of meer duurzaam effect bewerkstelligen al dan niet bewaakt of gedragen
door de generatiegenoten.
Soms stelt die bewaking niet veel voor. Literaire en artistieke generaties is
doorgaans geen lang leven beschoren: in luttele jaren vlammen ze op en doven ze
uit. De deelnemers hebben elkaar voor een moment gevonden en gaan na de al dan
niet geslaagde coup huns weegs. Het ging hen om het effect, niet om een collectief
onderdak. Maar van voortgezette groepsvorming hangt hun betekenis niet af: hun
historische rol als avant-garde wordt bepaald door de mate waarin de stijl- of taalbreuk
die ze op hun naam hebben gebracht, voldoende vitaliteit heeft en over een langere
tijd een nieuwe literaire of artistieke orde vestigt. Pas dan verdienen ze als generatie
een plaats in de geschiedenis.
In andere gevallen kent de generationele groepering zélf een zekere duurzaamheid.
Een voorbeeld biedt generatievorming als gevolg van oorlogservaringen. Oorlog als
zodanig staat voor discontinuïteit, maar oorlogsgeneraties kunnen een zeer lang leven
hebben. Degenen die de oorlog als een beproeving hebben ondergaan, kunnen de
oorlog niet vergeten. Andere leden van de oorlogsgeneratie kijken daarentegen met
voldoening op diezelfde periode terug: zij willen niet dat de oorlog wordt vergeten.
Oorlogsgetroffenen en oud-strijders, twee segmenten van dezelfde oorlogsgeneratie,
vertegenwoordigen elk op hun wijze het blijvende effect dat een relatiefkort durende
reeks gebeurtenissen kan hebben. In beide gevallen zal hun betrokkenheid bij die
gebeurtenissen aanleiding zijn tot groepsvorming. De leden beleven hun frustraties
gezamenlijk, ze verdedigen hun belangen gemeenschappelijk. De oorlog heeft niet
alleen een discontinuïteits- maar ook een continuerend effect: de breuk in de tijd
wordt in generatie-organisaties vastgelegd.
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Het effect kan zelfs over de grenzen van de oorsprongsgeneratie heenreiken: door
het voortbestaan van een instelling of een tijdschrift, van een wetenschappelijke
interpretatie of een kunstopvatting, door traumatisering bij de nakomelingen van de
slachtoffers en door rituelen en monumenten die een ‘dankbaar nageslacht’ bereid
is in stand te houden.
De rol van de geschiedschrijving is daarbij van eminent belang. Het is vooral de
geschiedenis die ervoor garant staat dat excellente generaties en hun unieke
verrichtingen niet worden vergeten. Miljoenen Europeanen zijn in de loop van eeuwen
naar Amerika getrokken maar de Mayflower-generatie heeft een bijzondere plaats
in de nationale memorie. Zo ook neemt in Israël de tweede aliyah - de immigratiegolf
tussen 1904 en 1914 - een aparte plaats in omdat er de generatie uit voortkwam die
een stempel drukte op de prille nationale samenleving in opbouw.59 Eeuwenlang
kunnen de sporen van een funderende generatie zichtbaar blijven. Een kras voorbeeld
vormen de Nederlandse en Hugenotenfamilies die eeuwen geleden een begin maakten
met de kolonisatie van Zuid-Afrika. Tot voor kort wisten velen van hen hun plaats
in de elites van het land te handhaven.60
Het laatste voorbeeld laat zien dat de reputatie van generaties niet onaantastbaar
is. Niet alleen nieuwe wetenschappelijke inzichten maar ook nieuwe trendbreuken
kunnen ertoe leiden dat oude en respectabel geachte generaties van hun voetstuk
worden gestoten en voor nieuwe plaats moeten maken. Zolang er nog voldoende
leden van een generatie in leven zijn, zullen zij zich daartegen kunnen verweren,
maar na hun verdwijnen zijn ze overgeleverd aan het oordeel van, inderdaad, nieuwe
generaties.
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2 De historiciteit van generaties
Het generatievraagstuk werd in Nederland geïntroduceerd door de Duitse filosoof
en socioloog Helmuth Plessner. In een lezing in 1948 voor de Nederlandse
Sociologische Vereniging gaf hij niet alleen een compact overzicht van de
problematiek maar
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waarschuwde hij zijn gehoor ook ‘de historische begrenzing’ van het generatiebegrip
goed in het oog te houden.
‘Want het generatiebegrip uit zijn oorspronkelijk historisch verband gelicht
en tot een sociologisch instrument gemaakt, brengt soortgelijke gevaren
met zich mee als een uit zijn oorspronkelijk historisch verband gelicht
klassebegrip.’61
Ten overvloede vroeg hij de sociologen zich tegen de verleiding te wapenen ‘om
naar het voorbeeld van de marxistische klassestrijdtheorie een generatiestrijdtheorie
voor de hele geschiedenis te ontwerpen’.62
We zijn het hiermee zozeer eens dat we op zoek zijn gegaan naar de historische
locatie van het generatieverschijnsel. Dit is wat wij ontdekten: zowel de belangrijkste
generatievormen als het generationele denken als zodanig beschrijven eenzelfde
curve. Ze nemen een aanloop in de negentiende eeuw en beleven hun bloeitijd in de
eerste decennia van de twintigste, om vervolgens hun vitaliteit te verliezen dan wel
geheel te verdwijnen. Het is ons doel voor dit ‘opgaan, blinken en verzinken’ een
verklaring te vinden.
Verspreide observaties - Vooral in de negentiende eeuw hebben historici een
onbedwingbare neiging gehad de loop van de geschiedenis in tijdperken in te delen.
Ook periodisering naar generaties was populair. De gedachtegang was simpel: indien
de duur van een actieve generatie op circa dertig jaar wordt geschat en drie generaties
dus een volle eeuw beslaan, is een tijdmaat gegeven waarmee allerlei historische
veranderingen kunnen worden ingedeeld en gemeten.63 Het waren helaas artificiële
bedenksels met hooguit curiositeitswaarde. Wie in zoiets gelooft, schreef Huizinga
sarcastisch, ‘handelt als iemand, die de mooten van de schelvisch in de zoölogie zou
willen invoeren’.64
Belangwekkender dan deze pretentieuze schema's zijn terloopse waarnemingen
die blijk geven van inzicht in wat later het generatievraagstuk zou gaan heten. Zo
moet Napoleon hebben gezegd dat om een man te begrijpen, het nodig is te weten
wat er in de wereld gebeurde toen hij twintig jaar was.65 Goethe meent dat iedereen
die slechts tien jaar eerder of later is geboren, naar eigen Bildung én naar zijn invloed
op de buitenwereld, een ander
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zou zijn geweest.66 De Zwitserse historicus Burckhardt komt zelfs met een hoogst
moderne klacht als hij - in 1873 - opmerkt dat in ‘diese jetzige Welt der raschen
Aenderungen’ oud worden ‘ein sehr fragliches Glück' is geworden’.67
Misschien zijn het toevalstreffers, niet karakteristiek voor de negentiende eeuw
maar even goed aan te treffen bij oudere schrijvers zoals Montaigne en Bacon of
zelfs bij antieke auteurs. Wel nieuw is het feit dat in de eerste decennia van die eeuw
de term én het begrip ‘generatie’ in de moderne betekenis veelvuldig opduiken. De
Franse essayist Desmarais heeft het in 1821 over de generaties die elkaar voortdurend
opvolgen, ‘ayant chacune une livrée distinctive’ oftwel een ‘herkenbare fysionomie’.68
In Engeland ziet Carlyle in 1833 de mensheid voortschrijden in generaties:
‘Generations are as the Days of toilsome Mankind’.69 Van meer belang dan dit
woordgebruik is echter de interesse die auteurs als Goethe, Herder en Schlegel voor
het verschijnsel zelf aan de dag legden.70 Er ontstond in die tijd onmiskenbaar een
gevoeligheid voor het generationele moment in de culturele ontwikkeling.
Eveneens verspreid treffen we meerdere pogingen aan het generatieverschijnsel
in verband te brengen met majeure maatschappelijke veranderingen. Zo is Tocqueville
de eerste die culturele generaties ziet ontstaan uit de overgang van een aristocratische
naar een democratische orde. Hij beperkt zich tot de appreciatie van literatuur. In
een samenleving die door de aristocratie wordt beheerst, zullen de letteren een stricte
canon in ere houden: de tradities in taal en smaak, bij schrijvers en lezers, worden
van geslacht op geslacht doorgegeven. In een democratie daarentegen, waar iedereen
zijn eigen mening vormt en voorkeuren formuleert, ontbreken dergelijke vaste codes.
Wat de ene generatie waardeert, kan door de volgende weer worden verworpen,
want: ‘chez les nations démocratiques, chaque génération nouvelle est un nouveau
peuple’.71
Ook zijn land- en tijdgenoot Comte was gefascineerd door het schouwspel van de
voortdurende aflossing van generaties, maar hij stelt zich een heel andere vraag:
wordt de maatschappelijke vooruitgang door de vervanging gediend of belemmerd?
Hij gelooft het eerste: doordat mensen sterfelijk zijn en na betrekkelijk korte tijd het
veld moeten ruimen, krijgen hun opvolgers
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de kans nieuwe ideeën in praktijk te brengen. In zijn beeld van de geschiedenis woedt
er dan ook een voortdurende strijd tussen ouderen en jongeren: ‘entre l'instinct de
conservation sociale, caractère habituel de la vieillesse, et l'instinct d'innovation,
attribut ordinaire de la jeunesse’.72 Hij tekent er echter bij aan dat een kortere
levensduur maatschappelijk even nadelig zou zijn als een langere: het is al moeilijk
genoeg om binnen het bestek van één leven te realiseren wat men zich heeft
voorgenomen, terwijl elke nieuwe generatie die aantreedt, zich bovendien het reeds
verworvene moet eigen maken.73
Terwijl Comte in de geschiedenis van het generatiedenken steeds de plaats krijgt
die hem toekomt, wordt Nietzsche nergens genoemd. Toch signaleert ook hij het
vraagstuk dat Comte aansneed. Hij onderschrijft de noodzaak van het optreden van
nieuwe generaties ‘zum Heile einer fort und fort wachsenden Kultur’, met de
kanttekening dat de winst per generatie bescheiden blijft omdat de zoon de erfenis
van de vader eerst moet verwerken alvorens iets nieuws te kunnen toevoegen.74
Burckhardt is origineler. In zijn studie van crisissituaties vestigt hij de aandacht
op het curieuze verschijnsel dat de revolutionaire generatie die de macht grijpt, vaak
vrij spoedig door een tweede opzij wordt geschoven en vervangen. Een ogenblik van
zwakte is genoeg: ‘Die Macht duldet gerade in solchen Zeiten am wenigsten eine
Unterbrechung’. Ook in het navolgende proces van restauratie meldt zich een nieuwe
generatie, ‘welche seit der Krisis aufgewachsen ist und schon das privilegium
juventutis für sich hat’.75
Zelfs Karl Marx heeft zich niet aan de bekoring van het denken in generaties
kunnen onttrekken. Naar zijn gewoonte neemt hij in krasse bewoordingen zijn positie
in:
‘Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen
Generationen, von denen jede die ihr von allen vorhergegangenen
übermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert, daher
also einerseits unter ganz veränderten Umständen die überkommene
Tätigkeit fortsetzt und andererseits mit einer ganz veränderten Tätigkeit
die alten Umstände modifiziert (...).’76
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Of Marx deze gedachte elders heeft uitgewerkt is mij niet bekend maar alleen al met
deze terloopse opmerking over het materiële aspect van generatievervanging voegt
hij een verrassend nieuw element toe aan een problematiek die al te zeer gekleurd is
door culturele noties.
Als laatste in deze kleine serie ‘toevalstreffers’ verdienen een paar bladzijden van
Wilhelm Dilthey een eervolle vermelding. Hij slaagt er - in 1875 - als eerste in om
in één alinea alle essentiële kenmerken van het begrip ‘historische generatie’ samen
te vatten: de bijzondere positie van tijdgenoten en leeftijdgenoten, de betekenis van
de ontvankelijke leeftijdsperiode en de invloed van een schokkende of ingrijpende
gebeurtenis waardoor een homogene groep ontstaat, kortom: hoe Gleichaltrigen tot
Gleichartigen worden.77
Hij staat in die jaren in zijn belangstelling voor het onderwerp bepaald niet alleen
maar hij bevrijdt het uit de genealogische interpretatie die destijds sterk overheerst,
zoals blijkt uit het overigens lezenswaardige artikel van Gustav Rümelin over de
duur van generaties en méér nog uit de beschouwingen van Ottokar Lorenz die
onvermoeibaar blijft proberen Leopold von Ranke's interesse voor het
generatieverschijnsel in dienst te stellen van zijn eigen Generationslehre. Stelling:
‘Das ganze Gebiet der geschichtlichen Entwicklung ist schliesslich nur ein
genealogisches Problem’.78
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het belang van het begrip ‘generatie’ wordt
allerwegen onderkend maar elk van de auteurs heeft zijn eigen associaties, afhankelijk
van wat hem in het bijzonder bezighoudt. Tocqueville, gebiologeerd door
democratisering en individualisering, ziet als gevolg daarvan generaties en
generatiebewustzijn ontstaan. Comte vertegenwoordigt het negentiende-eeuwse
geloof in de vooruitgang. Zijn beschouwingen over optimale generatievorming maken
deel uit van het hoofdstuk in zijn magnum opus dat zijn wetenschappelijk programma
behelst: ‘Fundamentele wetten van de maatschappelijke dynamiek, ofwel: algemene
theorie over de vooruitgang van de mensheid’.79 Nietzsche daarentegen houdt een
‘Trostrede eines desparaten Fortschritts’ en beklaagt de jeugd die in een tijd van
algemene onzekerheid haar weg moet vinden.80 Burckhardt richt zijn aandacht op
crises en revoluties, sprongen en breuken in
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de geschiedenis, ‘was man Sturmlehre nennen könnte’.81 Marx brengt generaties in
verband met economische accumulatie en exploitatie, een probleemstelling die in
principe toegang geeft tot onderwerpen als de vestiging van ondernemersdynastieën
en de werking van beroepserfelijkheid in de intergenerationele mobiliteit. Dilthey is
de enige die erin slaagt een generatietheorie te ontwerpen, maar in de toepassing
verraadt hij zijn geesteswetenschappelijke oriëntatie: hij heeft het steeds over
Kulturträger en vestigt daarmee een Duitse traditie in het generatieonderzoek.
De korte zomer van het generationolisme - Al dan niet door Dilthey geïnspireerd,
beleeft de systematische studie van generaties in de eerste helft van de twintigste
eeuw een bloeitijd; nader bepaald: in Duitsland in de jaren 1920-1933.
Cultuurfilosofen, algemeen historici, literatuur-, muziek- en kunsthistorici en een
enkele socioloog van naam gaan het weerbarstige onderwerp te lijf, in gedegen
analyses of fantasierijke beschouwingen. Zonder een school te vormen, nemen ze
kennis van elkaars werk en discussiëren ze over de verschillen de benaderingswijzen.
Het heeft weinig zin hier een catalogus van namen te presenteren; goede overzichten
zijn er genoeg.82 Meerdere auteurs kwamen trouwens al eerder ter sprake. Toch kan
(her)vermelding van enkele prominenten nuttig zijn omdat ze representatief zijn voor
een stroming in het generationalisme die opvallend sterk tijd- en plaatsgebonden is.
Enigszins apart - in de traditie en in de tijd (1909) - staat de journalist Friedrich
Kummer met zijn even stoutmoedige als onmogelijke poging de complete Duitse
literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw, in de context van de algemene
geschiedenis, in generaties uiteen te leggen. De beknopte inleiding blijft niettemin
de moeite waarde: helder, evenwichtig en terzake.83
In 1927 komt Wilhelm Pinder met een boek over het generatieprobleem in de
kunstgeschiedenis. Het is een erudiet maar ook wat ijl en soms behaagziek essay,
dat zo veel aandacht krijgt dat het al een jaar later moet worden herdrukt, aangevuld
met een uitvoerig tweede voorwoord waarin de auteur - voor het eerst, zoals hij
toegeeft - op het werk van anderen ingaat.84 Pinder heeft naam gemaakt door het
lanceren van een paradoxaal aandoende
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formule: ‘de ongelijktijdigheid van het gelijktijdige’, waarmee hij eenvoudig doelt
op het naast elkaar bestaan van meerdere biologische generaties in dezelfde tijd: ‘Für
jeden ist die gleiche Zeit eine andere Zeit, nämlich ein anderes Zeitalter seiner selbst,
das er nur mit Gleichaltrigen teilt.’85 [zijn curs.] Zijn observatie wordt nog een halve
eeuw later door de Amerikaanse socioloog Robert Merton opgemerkt86 en een
overeenkomstige gedachte is onder meer bij de Franse filosoof Paul Ricoeur te
vinden.87
Veel belangrijker dan dit beroemde maar overschatte boek van Pinder is het
uitvoerige artikel waarmee Karl Mannheim een jaar later het generatiethema
definitiefop de wetenschappelijke agenda zet. Het is een klassiek stuk, zowel naar
breedte van opzet als naar rijkdom aan gedachten. De filosofische erfenis wordt erin
samengebracht, de sociologische toekomst van de generatiestudie wordt ermee
opengelegd.88 Hij verkavelt het terrein in twee tradities: een positivistische, op
kwantitatieve analyse gerichte studie en een ‘romantisch-historische’ benadering die
kwalitatief is gericht. Bij de eerste die hij - niet helemaal terecht - Frans noemt, wordt
de levensduur van biologische generaties tot uitgangspunt genomen voor vernuftige
tijdsberekeningen, bij de tweede, die hij in Duitsland situeert, overweegt de notie
van het innerlijk besef tot een bepaalde generatie te behoren. Hoewel Mannheim ook
oog heeft voor politieke aspecten en voor het afzonderlijke probleem van jonge
generaties, ligt het accent bij hem waar het bij vrijwel alle studies in deze periode
ligt: op de opeenvolging van generaties Kulturträger.
Richard Alewyn is een van de weinigen die daaraan weet te ontkomen. In 1929
komt hij met een kort artikel dat in grote lijnen - maar onafhankelijk van hem dezelfde gedachtegang als Mannheim volgt.89 Anders dan de laatste, die zich aan log
professoren-Duits bezondigt, schrijft Alewyn helder en polemisch, terwijl hij tevens
duidelijk maakt hoezeer het generatiethema in die dagen grote actualiteitswaarde
bezat. Weer een jaar later presenteert Julius Petersen zijn zeer doorwrochte studie
over literaire generaties. Hoewel hij daarmee opnieuw Kulturträger centraal stelt en
bovendien nóg weer eens de lopende discussies over het onderwerp samenvat, geeft
hij als eerste een gedetailleerd overzicht van een reeks generatievormende factoren
die ten dele ook buiten het
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literaire domein werkzaam zijn.90 Evenals het stukvan Mannheim behoort zijn bijdrage
tot de belangrijkste wetenschappelijke documenten die het Duitse generatiedebat in
de jaren twintig heeft opgeleverd.
Andere landen hebben niets vergelijkbaars te bieden. In de Angelsaksische wereld
leeft het thema in het geheel niet maar ook Frankrijk, waar er sinds Comte veel over
te doen is geweest, heeft weinig opgeleverd dat indruk maakt. Een uitzondering
vormt een magistraal ‘handboek’ van François Mentré uit 1920, een komeet bij
heldere hemel, die nauwelijks sporen nalaat.91 De Spaanse filosoof Ortega Y Gasset
die in 1923 een briljant maar sterk speculatief essay over het generatiethema
publiceert, is sterk Duits georiënteerd. Zijn boek wordt in 1928 in het Duits vertaald
en door de romanist Ernst Curtius uitvoerig ingeleid.92
De jaren 1933-1945 betekenen voor Duitsland meer dan een onderbreking in de
geschiedenis van het generationalisme; ze veroorzaken een onherstelbare draadbreuk.
Hellpach biedt nog een knap resumé, Plessner introduceert het thema in Nederland
en Heberle doet hetzelfde in Amerika,93 maar voor het overige valt er een
merkwaardige stilte.
Zoals dat op zoveel gebieden gebeurt, neemt ook hier Amerika de fakkel over.
Duitsland wordt volgend in plaats van leidend. Als in 1967 Elisabeth Pfeil het thema
opnieuw aan de orde stelt, blijkt zij sterk geïnspireerd te zijn door de Amerikaan
Norman Ryder die twee jaar eerder een voortreffelijke bestandsopname had
gepubliceerd.94 Belangrijker is evenwel dat de benadering volledig verschilt van de
vroegere Duitse ‘geisteswissenschaftliche’ traditie. Het gaat niet langer over
historische generaties maar over geboortecohorten, dus niet over geprononceerde
Zeitgemeinschaften van beperkte omvang maar over doorsneden uit de totale
populatie. De cultuurhistorici van gisteren zijn opgevolgd door demografen,
sociologen en politicologen die minutieus nagaan waarin opeenvolgende jaarklassen
zich van elkaar onderscheiden, in de - niet altijd beloonde - verwachting op deze
wijze betekenisvolle maatschappelijke veranderingen op het spoor te komen. De
intuïtieve zwier waarmee eertijds vaak werd gewerkt, heeft plaats gemaakt voor
nauwgezette detailarbeid.
De Duitse bijdragen zijn in Amerika zeker niet vergeten95 en
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ook in Nederland wordt er altijd weer op teruggegrepen.96 Maar de trendbreuk is
onmiskenbaar: de voorkeur voor de top down-benadering van de sociale en culturele
dynamiek, met generationele elites als drijvende krachten, is opgevolgd door bottom
up-analyses van massale demografische verschijnselen.97 De studie van historische
discontinuïteit is ‘gedemocratiseerd’.
De filosofische context waarin de Duitse generatieschool zich heeft ontplooid, is niet
moeilijk te ontdekken. De auteurs bewegen zich bijna allemaal in de traditie van het
historisme, een denkstroming die verwant is aan de Duitse romantiek en die in de
loop van de negentiende eeuw de Duitse wetenschappen toenemend heeft beïnvloed.
In deze opvatting wordt het verleden niet geïnterpreteerd als een lineair of trapsgewijs
verlopend proces dat aan universele wetmatigheden gehoorzaamt, maar als de
opeenvolging van historische entiteiten, waaronder tijdvakken, die elk hun eigen
‘individualiteit’ bezitten en - dus - op eigen merites moeten worden beoordeeld. Met
een bekende definitie van Meinecke: ‘Der Kern des Historismus besteht in der
Ersetzung einer generalisierenden Betrachtung geschichtlich-menschlicher Kräfte
durch eine individualisierende Betrachtung’.98
In deze opvatting vervuld het begrip Zeitgeist een diffuse en het begrip generatie
een concrete rol. De voornaamste woordvoerder van het historisme, Leopold von
Ranke, laat het verband overtuigend zien als hij zijn beroemde uitspraak ‘jede Epoche
ist unmittelbar zu Gott’ completeert met de stelling dat de betekenis van elke generatie
dus berust in haar eigenheid.99 Veelzeggend is ook zijn niet-gerealiseerde programma,
opgebouwd rond een aantal grote historische generaties.100
Inderdaad is deze geschiedenisopvatting gefundenes Fressen gebleken voor
generatietheoretici. Dilthey behoort tot de meest prominente vertegenwoordigers
van het historisme. Kummer, die de wisseling van literaire generaties als een
golfbeweging karakteriseert, als een schouwspel van opkomst, bloei en verval dat
zich telkens herhaalt, stelt geheel in de geest van Ranke dat elke generatie eenzelfde
historisch recht bezit: ‘Jede Generation kann nur mit dem eigenen künstlerischen
Maszstab gemessen werden’.101 Ortega Y Gasset heeft zijn voorkeur voor het
discontinue
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in de geschiedenis zelfs tot uiting gebracht in het bedenken van het neologische
‘continuïsme’ dat hij, evenals evolutie, met kracht afwijst. Elke generatie, schrijft
hij, heeft haar eigen roeping, haar historische taak.102
Opvallend is tenslotte dat meerdere van deze auteurs bij voorbaat de verdenking
afwijzen dat hun historisch standpunt tot een radicaal relativisme zou moeten leiden
- het bekende verwijt aan het historisme. Omdat de kwestie ons te ver van ons eigen
thema afvoert, volstaan we met de observatie dat zowel Ortega als Mannheim aan
het relativistische gevaar proberen te ontkomen door het formuleren van wat zij
noemen een ‘perspectivistisch’ standpunt, bij Mannheim ook wel ‘relationistisch’
geheten.103 Voor ons is echter doorslaggevend dat het historisme in de klassieke zin
van het woord momenteel uit de gratie is en dat daarmee waarschijnlijk een van de
grondpijlers onder het generationele denken is weggeslagen.
Het voorbijgaan van de jonge generatie - Zoals we hebben gezien, bezet de figuur
van de ‘jonge generatie’ een prominente plaats in de geschiedenis en theorie van het
generationalisme. Dat lijkt nogal voor de hand te liggen. Het simpele feit dat er altijd
en overal ‘jongeren’ zijn, suggereert dat zich dus altijd en overal jonge generaties
zullen manifesteren.
Maar zo simpel ligt het niet. Velen die jong zijn in termen van levensjaren, vormen
nog niet een herkenbare jonge generatie. Hun individuele, biologisch bepaalde positie
in de tijd kristalliseert niet in een collectieve formatie. Zoals alle generaties, ontstaan
ook jonge generaties alleen onder bepaalde historische condities. Nadere analyse
brengt echter nog iets anders aan het licht dat veel interessanter is: niet alleen zijn
de afzonderlijke jonge generaties historisch gelokaliseerd, ook het fenomeen ‘jonge
generatie’ als zodanig blijkt een bepaalde historische loopbaan te hebben gekend.
Verrassend is bovendien dat deze loopbaan zich over dezelfde periode uitstrekt als
die van de eerder behandelde generatietheorieën: verspreide aanzetten in de
negentiende eeuw, een ware explosie in de eerste decennia van de twintigste eeuw
en een geleidelijk wegebben daarna. Een summier overzicht van enkele feitelijke
ontwikkelingen kan deze stelling ondersteunen.
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In de negentiende eeuw zijn het vooral studenten en jonge intellectuelen die zich in
generationele slagorde plegen op te stellen, met uitingen van georganiseerd activisme
die overigens ook in de twintigste eeuw nog voorkomen. Sinds het optreden van de
protagonisten van ‘das junge Deutschland’ in het begin van de eeuw, door Mannheim
en Petersen genoemd,104 scharen revolutionairen of rebellen zich in allerlei landen
onder een vlag met ‘jong’ als wervende leuze: Jong Italië, Jong Frankrijk, Jong
Europa, Jong Rusland, Jong Oostenrijk en Jong Wenen.105 Terzijde: de laatste twee
bewegingen doen denken aan onze Tachtigers die zich in ongeveer dezelfde tijd als
‘jongeren’ manifesteren en die evenals hun Oostenrijkse leeftijdgenoten een deels
literair, deels politiek radicalisme aan de dag leggen.
Ook binnen afzonderlijke organisaties formeren zich hier en daar ontevreden jonge
intellectuelen. ‘Die Jungen’, die rond 1890 in de Duitse sociaal-democratische partij
voor veel opwinding zorgen,106 doen in meerdere opzichten denken aan de jonge
socialisten die tien jaar later de SDAP-leiding beginnen te attaqueren.
Jongerenactivisme komt overigens ook buiten het links-politieke kamp voor. In
Nederlandse gereformeerde kring ontstaat in de negentiende eeuw herhaaldelijk
groepsvorming op basis van jong ongeduld, getuige benamingen als ‘Beweging der
jongeren’ en ‘Jong-Gereformeerde Beweging’.107
Hoe verbreid en soms militant deze uitingen van generatiebesef ook zijn geweest,
ze vallen in het niet vergeleken bij de doorbraak van de vrije jeugdbeweging in de
jaren rond 1900. Wat nog weinig of niet was vertoond, gebeurt nu: jongeren nemen
het heft in handen, stichten eigen organisaties, kiezen uit eigen rijen hun leiders en
zetten zich consequent af tegen de bestaande orde. Er wordt voor het eerst een
generatiekloofgeforceerd. Al is Duitsland het epicentrum, ook in Nederland ontstaan
er ‘vrije’ bonden, zeer in het bijzonder in het kwekelingenmilieu en bij jonge
onderwijzers.108 In de daaropvolgende jaren zou de jeugdbeweging zich in tal van
uiteenlopende richtingen en organisaties ontplooien, deels autonoom, deels verbonden
of ondergeschikt aan de politieke en kerkelijke elites. Het meest bekend wordt de
AJC die na de Eerste Wereldoorlog ontstaat en naar het Duitse voorbeeld is
gemodelleerd. Hoewel socialistisch georiënteerd en aan de
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SDAP gelieerd, weerspiegelt ze vooral ‘een stijlopvatting van één bepaalde generatie’

en is ze in die zin een typisch historisch fenomeen.109 Overigens vormen
georganiseerde jongeren, hier en elders, een kleine minderheid: een gideonsbende,
een exclusieve voorhoede.110
Wie zich verdiept in de geschiedenis van deze jongerenorganisaties en onder de
indruk komt van de unieke collectieve bezieling die ten toon gespreid werd,
verwondert zich des te meer over de bijzonder korte duur van het verschijnsel ‘jonge
generatie’. De bloei van de zeer vitale Duitse vrije jeugdbeweging blijft beperkt tot
de jaren 1905-1914 en 1923-1933. Pogingen om na de Tweede Wereldoorlog de
draad weer op te pakken, faalden: ‘es war eher ein Wiederaufwärmen als ein
Wiederaufleben’.111 Met de roemruchte AJC ging het niet anders. Tot en met 1949
liep het ledental nog op, daarna zakte het snel weg. Ondanks alle inspanningen viel
in 1959 het doek.112 De klassieke jeugdbeweging had haar einde gevonden. De
generatie van '68 en de studenterevolte in die jaren passen om hun ludieke en
individualistische signatuur niet in deze traditie, al markeren ze op hun manier het
definitieve einde van het collectieve jongerenprotest.
Inmiddels waren jeugdigen en jongeren voorwerp geworden van publieke zorg en
zorgbeleid. Vooral in de vroege jaren vijftig komen ze op de officiële agenda en
worden ze in opdracht van de overheid door sociologen en psychologen in kaart
gebracht. Men spreekt van ‘massajeugd’ of ‘maatschappelijk verwilderde jeugd’.113
Het actiegeladen begrip ‘jonge generatie’ van weleer wordt de benaming van
jeugdigen die in een precair geachte leeftijdsfase verkeren en daarom
sociaal-pedagogische begeleiding nodig hebben. Een gespecialiseerde
‘jeugdsociologie’ tilt de problematiek naar academisch niveau. Opvallend is ook dat
de weinige naoorlogse publicaties over jongeren uit een praktische interesse
voortkomen: Van Hessens baanbrekende studie over het ‘jeugdbestel’ uit 1964 en
de te weinig opgemerkte inleiding van P.Smit over het generatieconflict uit 1969.114
Het generatiethema begint te verdwijnen achter het vraagstuk van de moderne jeugd.
Zelfs Mannheim kiest in zijn latere jaren voor een sociaal-pedagogische benadering,
getuige zijn beschouwing over ‘the problem of youth in modern society’.115
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Met het werk van de socioloog Henk Becker krijgt het klassieke generatiethema weer
de volle aandacht, maar hij geeft er wel een bepaalde wending aan. Zijn eerste
boekpublicatie over het onderwerp, uit 1992, laat al in de titel zien waar het hem
eigenlijk om begonnen is: ‘Generaties en hun kansen’. [curs. JvD] Zeer nadrukkelijk
vraagt hij aandacht voor degenen die tijdens de recessie van de jaren tachtig op de
arbeidsmarkt kwamen: de ‘verloren generatie’.116 Het is het lot van deze jonge
generatie dat hem aan het denken heeft gezet. In zijn woord vooraf komt hij meteen
ter zake:
‘In onze samenleving is een patroon van generaties ontstaan De generaties
verschillen onderling wat betreft de kansen die hun leden hebben gehad
en nog zullen krijgen. (...) Slechte kansen kunnen tot verspilling van talent
leiden. Zo is de werkloosheid van schoolverlaters in het begin van de jaren
tachtig een enorme maatschappelijke verspilling geweest. Ongelijke kansen
tussen generaties kunnen verder tot maatschappelijke onrechtvaardigheden
leiden. Het was bijvoorbeeld onrechtvaardig om de gevolgen van de
economische recessie in sterke mate op de jongeren af te wentelen, die
tijdens die recessie op de arbeidsmarkt kwamen.’117
De toekomst van jonge generaties zal hem nadien herhaaldelijk bezighouden. Hij
stelt zowel rechtvaardigheids- als doelmatigheidsvragen aan de orde, bepleit
‘solidariteit tussen generaties’ en vestigt de aandacht op praktische kwesties zoals
‘generational accounting’.118 Mede dankzij zijn pionierswerk zal de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid in 1999 uitvoerig over deze problematiek
rapporteren.119 En een enkele keer komen jongeren zélf in actie: in datzelfde jaar
deponeerde de Jongerencoalitie bij de Haagse rechtbank een klacht tegen de overheid
wegens onrechtmatig optreden. De coalitie, waarbij alle politieke jongerenorganisaties
met uitzondering van de liberale zijn aangesloten, eiste zorgvuldige winning van
grondstoffen en wenste in dat verband aardgaswinning in de Waddenzee te verbieden.
Motivering: de ene generatie mag zich niet ten koste van de volgende verrijken.120
Wie een verklaring zoekt van de opkomst en neergang van jonge
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generaties doet er goed aan in navolging van Schelsky enkele onderscheidingen te
maken.121 Dat jeugdigen in alle samenlevingen een bijzondere positie innemen, is
een universeel verschijnsel dat hier buiten beschouwing kan blijven. Wél van belang
voor ons onderwerp is het tweede analyseniveau waarbij de rol van jongeren in
verband wordt gebracht met macrosociale veranderingen. Pas in de derde plaats komt
het eigenlijke thema van de jonge generatie aan de orde: de specifieke formatie die
doorjongeren zelf wordt gevormd en bevolkt.
Om met de sociale veranderingen te beginnen: ruim genomen gaat het dan om het
moderniseringsproces dat zich in de afgelopen twee eeuwen heeft voltrokken. Al in
de achttiende eeuw gaat men jeugd en adolescentie definiëren als bijzondere
leeftijdsfasen die openheid kennen naar de toekomst. De Verlichting, die ratio boven
traditie verkiest, legitimeert jongeren om hun eigen weg te zoeken en eigen maatstaven
en voorkeuren te ontwikkelen: de jeugd vormt bij maatschappelijke vernieuwing de
voorhoede. Dit idee krijgt door de vroege romantiek een emotionele lading en leidt
tot de eerste opstand van de jonge generatie: Sturm und Drang.122
Een volgende uitdaging ligt in een reeks maatschappelijke en politieke
veranderingen die de gehele negentiende eeuw beslaan: urbanisering verbreekt de
traditionele solidariteit tussen de geslachten, democratisering tast het gezag van de
standen en de gevestigde elites aan, natievorming leidt tot een beroep op de jeugd
zich in dienst van het staatsvolk te stellen - onder meer door het instituut van de
algemene dienstplicht - terwijl tegelijk de expansie van het onderwijs nieuwe
ongebonden en homogene leeftijdsgroepen schept.
Eerst met horten en stoten, dan over een breed front, komt op allerlei terreinen de
emancipatie van de jeugd op gang. De balans - ook de machtsbalans - tussen
volwassenen en jongeren verschuift ten gunste van de laatsten. Ze krijgen via
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd toegang tot de politieke arena en door het
verdwijnen van leeftijdsbelemmeringen in het arbeidsbestel een gunstiger economische
positie. De moderne maatschappij tendeert naar een leeftijdsindifferente structuur.123
Voorzover er nog onderscheid wordt gemaakt tussen jong en
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oud, is oud de verliezer. De jeugd heeft niet alleen de toekomst maar verovert ook
het heden, in levensstijl, lichaamscultuur, erotiek, consumptie, amusement en sport.
Was er tot in de jaren zestig nog sprake van een generatieconflict, inmiddels valt er
zelfs van een generatiekloof niet meer te spreken. Ook in het gezin hebben de ouders
voor de druk van hun opgroeiende kinderen moeten capituleren: de befaamde
overgang van bevels- naar onderhandelingshuishouding. Tegelijkertijd is de
adolescentiefase steeds langer geworden: huwelijk, kinderen en zelfstandig wonen
worden uitgesteld. Wat een halve eeuw geleden van de Amerikaanse jeugd werd
gezegd, geldt momenteel ook voor Nederland: vergeleken met vroegere generaties
zijn de adolescenten van nu eerder mondig maar later volwassen.124
Het verloop van dit emancipatieproces is verschillend geweest naargelang het type
samenleving. In stabiele democratische maatschappijen was de mobilisatie van een
militante jonge generatie niet nodig. Evenals aan het klassenfront werden aan het
generatiefront conflicten doorgaans met behoedzaamheid behandeld en tijdig van
hun explosieve lading ontdaan. Daarentegen ontstonden er scherpe generatieconflicten
in landen waar de sociale en politieke controverses te fundamenteel waren om langs
geleidelijke weg te worden opgelost. Het geldt vooral voor Duitsland waar rond 1900
een uitzonderlijk heftige opstand van de jonge generatie plaatsvond. Plessner zoekt
de verklaring in specifiek Duitse omstandigheden, zoals spanningen tussen de
stormachtige industrialisatie en het diepgewortelde standsbewustzijn, tussen
gefrustreerde democratiseringspogingen en een autoritaire politieke cultuur.125
Wonderlijk genoeg kozen de meest bevlogen formaties uit de jeugdbeweging - de
Wandervogel en de Bünde - in deze controverses geen partij. Ze hielden zich bewust
afzijdig van alle politiek, aanvaardden geen leiding van buiten de eigen beweging
en huldigden consequent het adagium: ‘Jugend soll von Jugend geführt werden’.126
Dit was geen praktische maar een principiële keuze. Het uitzonderlijke van deze
beweging is geweest dat ze zich niet in dienst stelde van enige politieke of
maatschappelijke stroming maar haar bestaansreden in zichzelf zocht en vond.
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Voor het eerst in de geschiedenis stelde een jonge generatie zich op tegenover de
gehele maatschappelijke orde omdat ze de jonge generatie was. Argumenten werden
daarmee overbodig. ‘Het vitalisme was daad geworden of als men wil, het behoren
tot een generatie werd als recht, als een voorrecht gezien en vormde het nieuwe en
het laatste argument’.127
De morele en maatschappelijke ontreddering als gevolg van de Eerste
Wereldoorlog, die in vele landen als een ontnuchtering werkte, bleek in Duitsland
een perverterende ervaring. De Duitse jeugd werd niet in het gareel gebracht maar
met een historische missie belast. Duitsland moest tot elke prijs gered worden: door
de jonge generatie. Al in 1918 vroeg de democraat Walther Rathenau in een
pathetische oproep aan de Duitse jeugd om een hard en onverbiddelijk jong geslacht,
bezield met ‘edele offervaardigheid en díenende mannelijkheid’.128 De conservatief
Oswald Spengler adviseerde in 1924 de Duitse jeugd alle programma's en
partijgeschriften weg te leggen en zich voor te bereiden om ‘als Material für grosse
Führer’ te kunnen dienen.129 Het denken over generaties werd gepolitiseerd. In een
merkwaardig overspannen loflied op de historische rol van de jeugd reduceerde de
romanist Eduard Wechssler het hele generatieconcept tot Jugendgemeinschaft: ‘Die
Taten und Leiden echten Jugendgeistes: das ist der wahre Inhalt der Weltgeschichte’.130
In 1932 gaf Günther Gründel de vage noties van Wechssler handen en voeten. In een
omvangrijke studie, Die Sendung der jungen Generation, omschreef hij een generatie
als een ‘Aktionseinheid, einsatzbereit für gemeinsame Ziele’.131 Hans Hartmann trok
de cirkel veel ruimer. Onder verwijzing naar de Duitse jeugdbeweging definieerde
hij een taakopdracht voor de Europese jeugd.132
De laatste drie gingen na 1933 naar het nationaal-socialistische kamp over. Er zat
logica in die overgang. De nazi's namen kernelementen van de vroege Duitse
jeugdbeweging met graagte over, inclusief de relatieve zelfstandigheid van de
organisatie en de recrutering van leiders uit de eigen rangen.133 De cultus van de
jeugd, vertaald in generationele bevlogenheid, ging in het interbellum dienst doen
als een politieke ideologie die de eenheid en de vitaliteit van de natie boven alles
stelde. Ze diende als het ant-
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woord van radicaal-rechts op de klassenstrijd van radicaal-links Plessner:
‘In plaats van de verouderde verdeling der maatschappij in de twee
kampen van de bezittende en de bezitloze klasse kwam een nieuwe
verdeling van de ouden en de jongen, de niet en de wel generatiebewuste
groepen, in het teken van de synthese tussen staat en jeugd en onder de
klanken van de Giovinezza en het Horst Wessel-lied.’134
De politieke toeëigening heeft het generatieconcept in zekere mate
gecompromitteerd. Susan Sontag meent zelfs te kunnen stellen dat de verminderde
interesse voor het begrip in de tweede helft van de twintigste eeuw uit dit politieke
misbruik valt te verklaren. Het begrip generatie raakte zozeer in discrediet dat het
de jaren veertig niet heeft overleefd. De kortstondige herleving van het
generatiedenken in de jaren zestig heeft daaraan niets kunnen veranderen: eerder dan
een correctie bood ze een bevestiging van het irrationele geloof dat de jongeren, als
generatie, de wijsheid in pacht hebben.135
Zo werd de jonge generatie, opgevat als een dynamische formatie van militanten,
langs twee trajecten uitgeschakeld: in democratische samenlevingen als gevolg van
geslaagde emancipatie, elders door betrokkenheid bij een mislukte greep naar de
macht.
Versplintering van verandering - Beroemd werd, in ieder geval in Spanje, de
‘generatie van 1898’.136 Het jaartal verwijst naar de Spaans-Amerikaanse oorlog als
gevolg waarvan de Filippijnen, Cuba en Puerto Rico voor Spanje verloren gingen.
Deze koloniale ramp, el desastre, bracht een heftige openbare discussie op gang,
ingegeven door de zorg om het al eeuwen durende verval van Spanje dat in 1898
weer eens bijzonder pijnlijk aan de dag was getreden. Onder de intellectuelen die
zich het heftigst weerden, was een groep schrijvers en essayisten die als de ‘generatie
van 1898’ de geschiedenis is ingegaan. Nadere beschouwing leidt echter tot de
ontnuchterende ontdekking dat de relatie tussen deze generatie en het rampjaar 1898
nogal losjes is en bovendien omstreden. De groep is niet precies af te bakenen, de
politieke
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voorkeuren van de leden lopen sterk uiteen en al in 1905 ging het gezelschap uit
elkaar. Wat nog veelzeggender is: pas in 1913 werd de benaming ‘generatie van
1898’ geïntroduceerd.
Het voorbeeld bevestigt nog eens de waarheid dat historische trendbreuken niet
automatisch tot generatievorming leiden; ze vergroten echter wel de kans dat
generaties zich formeren. Dat is de stelling die alle generatie-onderzoekers verenigt,
van Dilthey via Mannheim tot en met Becker: maatschappelijke dynamiek in het
algemeen en scherpe historische discontinuïteit in het bijzonder bevordert het ontstaan
van generaties.137
Hans Jaeger die in 1977 de balans opmaakt, concludeert dan ook dat generaties
in de negentiende en twintigste eeuw veel voorkomen omdat het een tijdperk is van
grote oorlogen, revoluties en economische crises.138 Daarin ligt volgens hem ook de
verklaring van het feit dat juist in de Duitse sociale en cultuurgeschiedenis zoveel
voorbeelden van generatievorming zijn te vinden.139 Inderdaad kent geen ander land
een vergelijkbare serie van historische breukvlakken als Duitsland in 1918, 1933 en
1945. Nergens waren de gevolgen van oorlog en depressie zo catastrofaal als in dit
land. De Duitse Sonderweg springt te meer in het oog bij vergelijking met de
Verenigde Staten waarvan door meerdere auteurs wordt gezegd dat de relatief geringe
historische discontinuïteit van dat land heeft geleid tot de late ontdekking van het
generatiefenomeen.140 Het verschil in wetenschappelijke belangstelling wordt aardig
weerspiegeld in twee gelijktijdig verschenen encyclopedische overzichtswerken: in
het Handwörterbuch der Soziologie uit 1931 komt het generatieverschijnsel in twee
artikelen aan de orde, in de Amerikaanse Encyclopaedia of the Social Sciences
(1930-1934) nergens.141
Uitgaande van dit verband tussen maatschappelijke discontinuïteit en
generatievorming, dringt zich logischerwijs de vraag op of de afnemende betekenis
van het generatievraagstuk in de afgelopen halve eeuw mede moet worden
toegeschreven aan een afnemende maatschappelijke en politieke turbulentie. Eerder
zagen we al dat in deze periode de generatietheorie is vervluchtigd en dat het
fenomeen ‘jonge generatie’ uit de gratie is geraakt. Het uitblijven van trendbreuken
en crises zou een aanvullende verklaring kunnen vormen.
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Er lijkt veel voor te zeggen. Europa - en daarover gaat het - kende tijdens de Koude
Oorlog een periode van politieke stabiliteit. Economische recessies hebben zich in
die periode wel voorgedaan maar ze konden in hun sociale consequenties adequaat
worden opgevangen en verwerkt. De voortdurend stijgende welvaart voorkwam het
ontstaan van maatschappelijke conflicten waaruit generatietegenstellingen hadden
kunnen ontstaan. De enige trendbreuk die tot generatievorming leidde, was de
‘culturele revolutie’ in de jaren zestig, maar ze vormde de uitzondering die de regel
bevestigt.
Toch is er tegen dit beeld van ordelijkheid en geleidelijkheid veel in te brengen.
Als sociale wetenschappers het ergens over eens zijn, dan is het over het zich
voortdurend versnellende tempo van veranderingen op elk gebied van maatschappij,
politiek en cultuur.142 Zo wordt het ook gevoelsmatig beleefd. Susan Sontag spreekt
van een ‘onmenselijke acceleratie van historische verandering’ en Elisabeth Hardwick
signaleert een ‘ernstige reductie van geschiedenis als zodanig waardoor mensen
“producten” worden van hun decennium of half decennium’.143 De Nederlandse
historicus Von der Dunk gebruikt een mooi beeld als hij zegt dat wij in elk opzicht
‘kortademiger’ zijn geworden.144
Maar het blijft niet bij gevoelens en impressies. Technische vernieuwing vindt in
een steeds hoger tempo plaats, hypes verdringen elkaar in de media en publieke
discussies vlammen kortstondig op om meteen weer uit te doven. De uitslagen van
Kamerverkiezingen vertonen disrupties zoals nooit eerder voorgekomen en
ondernemingen kunnen na een jaar van formidabele winstcijfers catastrofale verliezen
lijden. Bestuurskundigen merken op dat de overheid steeds meer onder druk komt
te staan van versnelde maatschappelijke veranderingen en op sommige terreinen van
de ene vernieuwing en reorganisatie in de andere pleegt te belanden. De informatieen communicatierevolutie maakt de beschikbare kennis al te vaak obsoleet.145
In het denken over maatschappij en cultuur is de notie van discontinuïteit al even
dominant. Het was in de afgelopen halve eeuw dat Foucault furore maakte met zijn
aanval op continuïteitsconcepties zoals traditie, ontwikkeling en evolutie, in de plaats
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waarvan hij aandacht vroeg voor breuken, drempels, mutaties en transformaties in
het geschiedverloop.146
Een ander voorbeeld biedt Kuhns idee van wetenschapsrevoluties waarmee hij de
standaardopvatting van ononderbroken cumulatieve groei van wetenschappelijke
kennis aantastte en het element van fundamentele discontinuïteit in de
wetenschapsgeschiedenis introduceerde.147 Meer in het algemeen heeft in de
postmoderne filosofie het denken in termen van samenhang en synthese plaats
gemaakt voor de notie van fragmentatie. Zelfs indien deze bescheiden inventarisatie
van laat-twintigste eeuwse discontinuïteiten op onderdelen voor bestrijding vatbaar
is, blijft de vraag gerechtvaardigd of er niet genoeg reden is om op velerlei gebied
generatievorming te verwachten. Zijn daartoe altijd diepinsnijdende trendbreuken
nodig? In ieder geval niet volgens Mannheim waar hij stelt dat het veelvuldig ontstaan
van generaties kan worden verklaard uit de ‘snelheid van de maatschappelijke
dynamiek’ en dat de kans erop toeneemt naarmate het tempo van verandering hoger
ligt.148
Onmiddellijk na deze passage blijkt echter dat Mannheim, de onuitputtelijke, bij
deze stelling een voorbehoud maakt dat een volledig nieuwe kijk geeft op de relatie
tussen discontinuïteit en generatievorming: een té hoog tempo van verandering kan
ertoe leiden dat de kiemen van generaties elkaar wederzijds verstikken waardoor hun
autonome groei wordt verhinderd.149 Jammer genoeg werkt hij de idee slechts zeer
summier en bovendien gebrekkig uit. Het is immers een hoogst intrigerende gedachte
die zeer plausibel is: om een herkenbare identiteit te verwerven en een stempel te
drukken op de leden en mogelijk op de omgeving, moet een generatie de nodige tijd
beschikbaar hebben. Is de voorgaande generatie nog te levenskrachtig om te worden
verdrongen en/of de volgende zó vroeg ter plaatse dat er een concurrentieslag ontstaat,
dan is generationele profilering welhaast onmogelijk.
Gefrappeerd door de raadselachtige combinatie van versnelde maatschappelijke
dynamiek bij verminderde generatievorming die de voorbije decennia laat zien, kwam
bij ons de veronderstelling op dat Mannheims interpretatie een verklaring kan bieden.
Zou het kunnen zijn dat de tempoversnelling opeenvolgende genera-
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ties tegelijk provoceert en vernietigt? Wellicht is zoiets het geval bij de lange serie
popmuziekgenres en andere nerveuze stijlwisselingen die elkaar onder het label van
een nieuwe ‘generatie’ van de markt verdringen.150 Een ander en mogelijk meer
overtuigend voorbeeld van de zelfvernietigende functie van snelle opeenvolging van
generaties biedt de literatuur- en kunstgeschiedenis. Bij de behandeling van
Nederlandse literaire geschiedenis is al gebleken dat met de Tachtigers de eerste
generatie optrad en met de Vijftigers de voorlopig laatste. Nadien presenteren zich
op gezette tijden nieuwe groepjes schrijvers en dichters en hijsen daarbij plichtmatig
een generatievlag, maar er is niemand die ervan onder de indruk raakt. Anbeek besluit
het concluderend hoofdstuk van zijn literatuurgeschiedenis dan ook met de vraag of
de tijd van de stromingen misschien voorbij is.151 Bij die vraag laat hij het, zonder
na te gaan of ‘de kabbeling’ in de recente poëziegeschiedenis, met meer herhaling
dan vernieuwing, iets te maken heeft met elkaar verdringende en niet tot rijpheid
komende dichters-‘generaties’.
Bij het avant-gardisme in de kunsten is het beeld duidelijker, althans volgens
Doorman in zijn boeiende studie over vooruitgang in de kunst.152 Aan het einde van
de negentiende eeuw krijgt het revolutiedenken voor het eerst greep op artistieke
vernieuwingsbewegingen; het zal uiteindelijk in zijn volle vitaliteit doorbreken in
het avant-gardisme. Radicale avant-gardes zien de eigen opstelling als een breuk met
het verleden, en dus als de ontkenning ervan.153 In de loop van de tijd ontstaan er in
het avant-gardisme steeds vaker nieuwe stromingen, met elk een steeds kortere
levensloop.
‘De geschiedenis van de kunsten krijgt zo het karakter van een grote
stroomversnelling. De radicale variant van de avantgarde met haar idioom
van de breuk wordt daarom geleidelijk minder een variant. Op den duur
loopt de avant-garde uit op een permanente revolutie, waarbij cesuren
nauwelijks meer vallen aan te wijzen. De periodes waarin een bepaald
artistiek normensysteem overheerst (...) worden allengs korter om
uiteindelijk op te lossen in een ononderbroken revolutionaire toestand
(...)’.154

J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd

223
Trefzekerder kan het verdwijnen van generaties niet worden beschreven. Maar de
artistieke veelvormigheid blijft intact, zij het dat ze in plaats van volgtijdelijkheid
nu gelijktijdigheid kent. Anders gezegd: het generationele maakt plaats voor het
plurale. De verwarring wordt vergroot door het identiteitsverlies van de kunsten zelf.
Het is niet langer duidelijk wat kunst mag heten en hoe kunst valt af te grenzen tegen
andere uitingsvormen. De ontwikkeling doet Doorman denken aan het anything goes
van de wetenschapstheoreticus Paul Feyerabend.155 Het is een gelukkige associatie.
De wetenschapsgeschiedenis laat inderdaad een vergelijkbaar proces zien. Het
generatiemodel van Kuhn is opgevolgd door het anarchisme van Feyerabend die
wetenschappelijke kennis het recht wenst te ontzeggen meer gezag te claimen dan
andere kennisbronnen. Zoals de wetenschappelijke onderzoeker keert de kunstenaar
zich momenteel niet tegen degenen die hem voorgingen maar zoekt hij vrij en
autonoom zijn weg. Zowel in kunsten als in wetenschappen lijkt het generationele
ritme tenminste ontwricht, mogelijk geheel vernietigd.
Geldt het ook voor de literatuur? Indien we Heumakers mogen geloven, is dat
inderdaad het geval. Hij meent de vraag van Anbeek naar het mogelijk verdwijnen
van stromingen bevestigend te kunnen beantwoorden. Voorheen bestonden er
richtingen, met in de marge onafhankelijke schrijvers en dichters die moeilijk waren
in te delen. Het huidige literaire landschap lijkt nog uitsluitend uit onafhankelijken
te bestaan.156
Om een sprong te maken: ook de generaties in termen van jongeren en ouderen
maken momenteel een individualiseringsproces door, inclusief een individualisering
van de levensloop. Lange tijd was er sprake van een standaardbiografie, die zowel
voor jongeren als voor volwassenen en ouderen een zekere vanzelfsprekendheid had.
Hoewel niet over de hele linie en bij elke bevolkingsgroep in gelijke mate, is deze
gestandaardiseerde levensloop inmiddels sterk aangetast. Om een voorbeeld te
noemen: bijna 80 procent van de jongeren die voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden geboren volgden het patroon: uit huis gaan, gelijktijdig of kort daarop trouwen
en vervolgens een kind krijgen; onder jongeren, geboren na 1960, is dit slechts een
minderheid.157 Ook bij ouderen is er aan voorhoede aan te wijzen die de traditionele
standaard-
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levensloop heeft ingewisseld voor individueel keuzegedrag, in een mate zelfs die
van een bewuste ‘levensstrategie’ doet spreken.158 Maatschappelijke instituties volgen
deze veranderingen: de formele chronologisering van de levensloop, die vooral sinds
het begin van de twintigste eeuw door toedoen van de overheid en het arbeidsbestel
is ontworpen en steeds meer verfijnd, begint losser te worden.159
‘Versplintering van verandering’ was de verlegenheidsuitdrukking die we
gebruikten om deze verzameling processen onder één noemer te brengen. Wat ze
gemeenschappelijk hebben is hun generatievijandig effect: zowel de versnelling als
de fragmentering van maatschappelijke en culturele verandering belemmert of
verhindert het ontstaan van generationele categorieën en formaties. Generaties hebben
altijd een geschiedenis gehad maar het heeft er veel van dat ze nu zelfgeschiedenis
worden: een fenomeen uit vroeger dagen.
Duits verleden, maar welke toekomst? - We hebben het al eerder opgemerkt en
behoeven het alleen maar te herhalen: het generatieverschijnsel draagt overduidelijk
een Duitse signatuur. Daar werd het begrip het meest serieus genomen, theoretisch
doordacht en in onderzoeken aangewend; daar bloeide de vroege avant-garde; en
daar manifesteerde zich de jeugdbeweging in optima forma, naderhand voorhoede
van een totalitair regime. Verwante thema's sluiten erbij aan: het was in Duitsland
dat de traditionele jong-oud-verdeling verder in levenstijdperken uiteen werd gelegd;160
daar ontstond ook de puberteitspsychologie, om van de invloed van Freuds
generatiedenken maar te zwijgen.161
Ter verklaring is al eerder gewezen op bijzondere historische factoren zoals de
autoritaire gezagstraditie die een generatieopstand uitlokte en de extreem
ontwrichtende uitwerking van de Eerste Wereldoorlog. De stijl van het Duitse denken
is echter zeker belangrijker geweest: Duitsland was het land van het historisme en
meer in het algemeen van de Tegenverlichting die alle nadruk legde op het unieke
van culturele en historische verschijnselen: ‘all truth is particular, never general’.162
Daarin paste de waardering van generaties als formaties met een eigen, onvergelijkbare
identiteit. Het kan ook geen toeval zijn dat Duitsland,
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waar zowel de nationale gedachte als het klassenbegrip tot zwaar opgetuigde
sociaal-filosofische systemen werden uitgewerkt,163 ook het bijna ongrijpbare
generatieconcept inhoud en gewicht wist te geven.
Het Duitse voorbeeld vond elders navolging. Evenals de Duitse generatietheorie
tot op de dag van vandaag overal onderzoekers blijft inspireren, diende de Duitse
jeugdbeweging vele jaren als model voor jongeren in andere landen, zo uiteenlopend
als de AJC in Nederland en de zionistische jeugdbeweging in Polen.164 Daarnaast
waren er uiteraard nationaal-gebonden impulsen die het generatieconcept in tal van
landen wind in de zeilen gaven, in de afgelopen eeuw steeds sterker buiten Europa.
Eerder maakten we al melding van onder meer Indonesië en Cuba. Het is niet gewaagd
te veronderstellen dat in tal van post-koloniale samenlevingen generatievorming een
begeleidingsverschijnsel was van de onafhankelijkheidsstrijd, de staatsstichting en
latere schokkende gebeurtenissen.165 Het onderwerp zou een apart onderzoek nodig
maken en blijft hier verder buiten beschouwing.
De wereldwijde spreiding van het generatieconcept heeft één ding zeker niet
gedaan: het mensdom als een gemeenschap van tijdgenoten verenigen. Generaties
en generatiedenken zijn ondergeschikt gebleven aan regionale entiteiten. De
identificatie van generatiegenoten gaat het kader van een volk of een religie zelden
of nooit te boven. Het zijn groepsgeschiedenissen die verleden en toekomst van
generaties verbinden.
Er zijn ogenblikken geweest - en ze zullen zeker nog meermalen komen - dat een
groot deel van de wereldbevolking zich een lotsgemeenschap voelde en tot een
tijdelijk generationeel besef kwam. ‘11 september’ was zo'n moment en de twee
wereldoorlogen waren het in optima forma, hoezeer de oorlogsgeneraties ook tot op
het bot verdeeld waren. Rond 1930 hebben enkele generatietheoretici zelfs de illusie
gekoesterd dat de Eerste Wereldoorlog de grenzen van landen en klassen had
doorbroken, een effect dat werd versterkt door de groei van de wereldhandel en de
informatiestromen.166 Ze konden niet vermoeden dat juist in hun tijd de wereld een
periode van totale ideologische verdeeldheid tegemoet ging waaraan pas ruim een
decennium geleden een einde kwam. Maar mondialisering - hoe ook opgevat - is
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niet ieders vriend. In het verleden zijn grandioze projecten zoals de christianisering
van de wereld en het internationale socialisme jammerlijk mislukt; er is geen reden
voor de toekomst veel méér te verwachten. Een internationale rechtsorde is met
vallen en opstaan onderweg maar grote machten zullen zich niet laten temmen.
Internationale organisaties hebben het tij mee maar ze missen het vermogen een
emotioneel appèl te doen op de wereldbevolking. Inderdaad is het ‘humanitaire
gevoel’ toegenomen maar ‘identificaties’ - De Swaans term - die het hele mensdom
omvatten zijn nog steeds schaars, fragiel en voorlopig. Ze hebben geen sterke greep
op de menselijke beleving.167
Alleen op communicatief gebied zijn wij allen verbonden en wel op hetzelfde
moment. Door van uur tot uur een stroom van actueel wereldnieuws te verspreiden,
vestigen de massamedia ‘het primaat van de gelijktijdigheid’; ze bewerkstelligen
‘wereldsynchronisatie’.168 Tijdgenoten als mediaconsumenten: de voorlopig enige
zichtbare wereldomvattende mensengeneratie.
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Verantwoording
Delen van hoofdstuk 1 zijn in verkorte vorm te vinden in mijn bijdrage aan een
symposium van de Stichting Veteranen Platform, op 16 december 1999 gehouden,
en afgedrukt in het verslag Vijftig jaar na de soevereiniteitsoverdracht
Nederland-Indonesië (Maastricht 2000), blz. 38-48. Ook is hier en daar teruggegrepen
op het boek Ontsporing van geweld, dat ik in 1970 samen met W.J. Hendrix
publiceerde. Eerst na voltooiing van dit hoofdstuk kreeg ik het artikel in handen van
Martin Elands, ‘Van dader tot slachtoffer? Indië-veteranen in samenleving, publiciteit
en geschiedschrijving’, opgenomen in Martin Elands (red.), Uit Indonesië. De erfenis
van de soevereiniteitsoverdracht (Den Haag 2000), pags. 49-65. Het stuk vertoont
naar strekking en documentatie veel overeenkomst met delen van mijn hoofdstuk I.
Bij de afronding van hoofdstuk II (2) kon geen rekening meer worden gehouden
met de door Conny Kristel geredigeerde bundel studies Binnenskamers. Terugkeer
en opvang na de Tweede Wereldoorlog: Besluitvorming (Amsterdam 2002). In het
bijzonder moet verwezen worden naar het artikel van Annet Mooij, ‘De langste
schaduw: Het denken over psychische oorlogsgevolgen’, blz. 261-291.
Ideeën en passages in hoofdstuk IV komen voor in de tekst van mijn Daalder-lezing,
gehouden op 16 maart 2002: Tijdgenoten: Over het verband tussen generatievorming
en historische verandering (Universiteit Leiden 2002). Verwante gedachten zijn
ontwikkeld in mijn NWO/OKW-voorjaarslezing 2000: Belast verleden. Over de
historisering van de publieke moraal (Amsterdam 2000).
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